
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ابريل شهر بورسعيد جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 انتاج نع 36331 برقم 20190416 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى العال عبد محمد هانى -  1

 الكائنة الحظيرة الزراعية العبور جمعية أ الحوشة 5 بلوك 9 القطعة:  بجهة ، الماشية وتسمين وتربية االعالف وانتاج حيوانى

 الجنوب - االولى بالزراعة

 فى االستيراد عن 58953 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على سالم حسن -  2

 الصفا مساكن 33 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود

 فى االستيراد عن 58947 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطاريه محمد السيد غاده -  3

 بنك مساكن 1 مدخل المروة عمارة 11 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود

 الشاى

 عن 58951 برقم 20190408 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى محمد الجليل عبد سميه -  4

 بن عمر مساكن ب 4 عمارة 18 شقة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور العزيز عبد

 عن 58964 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتات محمد ابراهيم عادل اسماء -  5

 الثانى بالدور بشقة حجرة:  بجهة ، 36 فقرة 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 القابوطى مساكن 44 عمارة

 مواد تجارة عن 58957 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم محمود فوزى محمود -  6

 منطقة 109 عمارة 9 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد و غذائية

A20  الخريجين شباب 

 ، ستيشن بالى عن 58952 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد السيد حسام -  7

 عرابى شارع 15 رقم البولمان برج 1 محل:  بجهة

 ادوات استيراد عن 58948 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجى عبده السيد شريف -  8

 والجمهورية عرابى شارع 2 عمارة المسروق الدور 1 شقة:  بجهة ، مكتبية

 خدمات عن 58955 برقم 20190416 فى قيد ، 52000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطاريه محمد مصطفى محمد -  9

 عقار االرضى بالدور محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد محمول

 الرشيد وهارون توفيق ابراهيم شارع 45

 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القريعى الرحمن عبد احمد الرحمن عبد ابراهيم -  10

 القابوطى منطقه 8 بلوك 57 رقم عقار الرابع بالدور شقه:  بجهة ، والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن 58956

 عن 58961 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القادر عبد صابر القادر عبد اشرف -  11

 الزهور حى المدينه شباب مساكن 87 الحجاز عماره 8 شقه:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 وبيع صناعة عن 21264 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفنى حسين احمد محمد -  12

 العزيز عبدو الدقهلية شارع:  بجهة ، الحفالت القامة مطعم واستغالل والمأكوالت والجيالتى والمرطبات الحلوى

 وبيع صناعة عن 21264 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفنى حسين احمد محمد -  13

 ودمياط الجمهورية شارع 15 بالعقار محل:  بجهة ، الحفالت القامة مطعم واستغالل والمأكوالت والجيالتى والمرطبات الحلوى
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 58962 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى على محمد -  14

 التعاونيه الجمعيه عماره للحبال القناه برج الرابع الدور 402 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 الزهور حى الجديد دمياط موقف امام

 االستيراد عن 58954 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر الدين عز مصطفى انور -  15

 A20 منطقه 54 رقم عماره االخير الدور 20 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 االستيراد عن 58949 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عثمان صالح محمد -  16

 20 رقم عماره 5 رقم محل:  بجهة ، المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد المنظمه والقرارات القوانين حدود والتصديرفى

 االسكان بنك مساكن

 االستيراد عن 58963 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمود على عوض -  17

 120 عقار الثالث الدور 13 بشقة حجرة:  بجهة ، 36 فقرة 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 االسراء مساكن

 االستيراد عن 58958 برقم 20190422 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى احمد احمد حمدى معاذ -  18

 الثامنه المنطقه 8 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المأكوالت وتقديم لمطاعموا الكافيهات ادارة  ،  شركة   على محمد شرقاوى محمد وشريكه ابراهيم احمد ابراهيم اشرف شركة -  1

 الكافيهات ادارة عن ، 58959 برقم 20190423 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  والباردة الساخنة والمشروبات

 مجمع امام المسلحة القوات وفندق لنادى التابع ريفيرا شاطىء:  بجهة ، والباردة الساخنة والمشروبات المأكوالت وتقديم والمطاعم

 المطاعم

 والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاها الرحمن عبد محمد التهامى زينب -  2

 المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن ، 58950 برقم 20190408 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس(    36) فقرة( 6)

 الداخلى القنال محالت 5/10 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) ةوالماد( 19) المادة ماعدا لذلك

 ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  تجميل ومستحضرات حريمى كوافير  ،  شركة   وشريكتها متولى فرج محمد شريهان -  3

 شارع 11 بلوك 6 رقم عماره 1 رقم محل:  بجهة ، تجميل ومستحضرات حريمى كوافير عن ، 58960 برقم 20190424 فى

 القابوطى متولى السيد

 عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   لالستيراد وشركاه الباشا الحسينى الحسينى محمد -  4

 عن ، 58965 برقم 20190430 فى ،قيدت 6000.000   مالها ،رأس  الجاهزة المالبس واستيراد 36 فقرة 6 والمادة19 المادة

 شقة:  بجهة ، الجاهزة المالبس واستيراد 36 فقرة 6 والمادة19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الثالث الدور مبارك مساكن 4 عمارة 10

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   58452:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهران السيد السيد السيد ناهد   - 1

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   46593:  برقم قيده سبق  ،  فرد اجرت  ،  حالوه محمد محمد جماالت   - 2

 لوفاتها التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   22103:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد حسن عواطف   - 3

 لوفاتها التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   51049:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المجيد عبد المجيد عبد احمد هايدى   - 4

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   33314:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لالستيراد الغندور   - 5

 لوفاته التجارى السجل

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   41826:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطرابيلي علي مؤمن محمد اميره   - 6

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   58488:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد ابراهيم عوض محمود محمد   - 7

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   53328:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فويله فتحى حسن فتحى   - 8

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   26179:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العسيلى   سيلمان   مختار سيلمان   - 9

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   33550:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جدارة   عبده محمد  نعيمه   - 10

 لوفاتها التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   41403:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ادم مداح مصطفي اسامه   - 11

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   48233:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان ابو ابراهيم السيد نصره   - 12

 لوفاتها التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   31652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العباسى مصطفى محمد ابراهيم   - 13

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   16297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مختار  ابراهيم  نعمت   - 14

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   16297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مختار  هدايا   - 15

 للوفاه التجارى السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   20302:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العينين ابو ازياء   - 16

 للوفاه التجارى السجل
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 شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   51829:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار محمد على على على   - 17

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   47470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزيات محمد احمد مصطفي   - 18

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190414 تاريخ وفى ،   54262:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد السباعى الشبراوى محمد ابراهيم   - 19

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   28111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاصى   شعبان على عامر   - 20

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   23296:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البشوتى   حمدى محمد  سمير   - 21

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   19103:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لالستيراد منسى   - 22

 لوفاته التجارى السجل

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   49927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن على اسماعيل حسن احمد   - 23

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   47064:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشهاوي علي احمد كريمه   - 24

 لوفاتها التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   28333:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزبى مسعد محمد زهور   - 25

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   21176:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبى محمد محمد   - 26

 للوفاه التجارى السجل

  السجل شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   58901:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فؤاد محمد مجدى والء   - 27

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   48618:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رفاعى الخالق عبد لطفى  محمد   - 28

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   46187:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب الحليم عبد محمد عبده   - 29

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   42209:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين ابراهيم شفيق محمد   - 30

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   47509:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ثاقب ابراهيم جمال السيد   - 31

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   33549:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجدى  ماركت  سوبر   - 32

 لوفاته التجارى السجل شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  56076 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته صالح شحاته حميده -  1

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  32275 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حربى محمد  مصطفى  مصطفى  محمود -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  53315 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المصرى محمد رجب على هللا عبد -  3

  جنيه  85000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  58077 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمزه عوض احمد مسعد باهر -  4

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  58225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده عوض فهمى مها -  5

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل مت  20190409 ، تاريخ وفي  26065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الرحمن عبد محمد محمد محمد -  6

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  26065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد على الرحمن عبد عوف محمد محمد -  7

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  47141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسي محمد ابراهيم علي -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  31651 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد احمد ابراهيم -  9

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  27743 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنى عبد زيد ابو زيد ابو -  10

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  40618 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مارين كراويه -  11

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 53829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد عبده حسن محمد -  1

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن ب 5 عمارة 5 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 53329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد العطيم عبد فاطمه -  2

 العزب محكرى مساكن 23 عمارة 6 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 53616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد عطا محمد احمد -  3

 محمود ومحمد الدين صالح شارع الدمياطى برج 15 ةبشق حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته صالح شحاته حميده -  4

 الزهور قبضايا مساكن 25 عمارة 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 51469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين كريم احمد حنيدق محمد -  5

 الجيش شارع 25 عمارة كالس لمار برج الثانى الدور 6 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 53315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد رجب على هللا عبد -  6

 االسكان بنك مساكن 82 رقم عماره 6 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 55163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد حسن نعمت -  7

  تمليك السالم مساكن 118 رقم 19 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 55677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات حسن السيد امال -  8

 الزهور حى رباح بن بالل أ45 عماره 10 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 46165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف ابراهيم علي ابراهيم انصاف -  9

 على ابراهيم انصاف بملك والقيصر كسرى شارع 74 رقم عماره االول بالدور مكتب/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الشريف ابراهيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 37072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن محمود حسن -  10

  بورسعيد شارع 570 رقم بالعقار المستعملة والمواتير السيارات غيار قطع تجارة بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 54905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى احمد حامد السيد شريف -  11

 والجيش دجله شارع 12 رقم عماره الرابع الدور 4 بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 49964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن محمود جالل احمد -  12

 التعمير شارع الفراعنه برج 9 عماره 10 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد الفتاح عبد احمد -  13

 بورسعيد الزهور B8 الخريجين شباب مساكن 29 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 43817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد دالل -  14

 والمشرق ماهر احمد شارع الشرق برج الرابع الدور 4 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 46500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران حسين محمد جبر محمد محمد -  15

 6 والوحدة 5 الوحدة بين مساحة 502 وحدة ريستا بفندق اخر رئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد يونس محمد -  16

 العزيز عبد بن عمر مساكن ب 41 عماره 1 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 52973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح صالح محمد رزق -  17

 العزب محكرى مساكن لبناء الجمعية مساكن 2 نموذج 2 عمارة الخامس الدور 9 قة بش حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 53007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوا ابراهيم النبوى هانى -  18

 الخريجين شباب مساكن 104 عمارة الثانى الدور 6 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم النعيم عبد الموجود عبد نصره -  19

 الزهور حى الجميل منطقه 21 على 249 فيال 3 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 46825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد فوزي شيرين -  20

 اكتوبر 6 مساكن 2 عماره 17 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 58947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطاريه محمد السيد غاده -  21

 الشاى بنك مساكن 1 مدخل المروة عمارة 11 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 54995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربل العزيز عبد محود وليد -  22

 الزهور حى وحده 5000ال مساكن 220 عماره 18 رقم حجرهبالشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 45204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام الدين نصر احمد محمد -  23

 الخليلى خان ميامى برج 17 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 45208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد المقصود عبد محمد طلعت -  24

  الخليلي خان ميامى برج 17 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 54476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس فوزى -  25

 الكويت حى مساكن 55 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 34954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزروع احمد ابراهيم احمد -  26

 االلفى وحامد البحر طرح شارع المنى برج ثالث دور 12 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 51051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى عوض سعد عبده -  27

 الزهور حى اكتوبر شباب 13 رقم عماره 4 رقم الشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 37072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن محمود حسن -  28

 الزهراء حرفين 8 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 52124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد هشام -  29

 الزهور مبارك حسنى محمد شارع 2 عمارة طالب ابى بن على مجمع 2 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 50386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج مصطفى مسعد محمد مروه -  30

 بورتكس ابراج 29 عقار الخامس الدور 19 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 51645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد كمال احمد وليد -  31

 وشريف عرابى شارع أ 74 عمارة 2 شقة الى العنوان عدل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 54004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السيد حسن -  32

 الزهور قبضايا مساكن أ 22 عمارة 13 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 54403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملهاط ابراهيم محمد محمد -  33

 قيصر و الشرقية شارع 46 عمارة 4 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 23438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على النبى عبد رجب امينه -  34

 الوفاء مساكن 153 عمارة 18 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 55754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى شكرى محمد حنان -  35

 العزب ارض لبنان شارع ب 7 عمارة االرضى الدور 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 48013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد ابراهيم ارقط -  36

 الزهور تعاونيات 3 مدخل الزهراء عمارة 16 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 44510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش احمد مصطفي جمال -  37

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن 7 عقار 20 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 43050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغني عبد اللطيف عبد رضا حاتم -  38

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن أ 81 عمارة 19 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 58948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى عبده السيد شريف -  39

 والجمهورية عرابى شارع 2 عمارة المسروق الدور 1 شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 32566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدالعجوز الحميد عبد احمد -  40

 اكتوبر 6 مساكن 40 عمارة 8 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 49851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد السيد محمد النبوى طارق -  41

 القابوطى أ رقم عقار 12 بلوك  الثالث بالدور شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 53646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد حسن صبرى محمد ساميه -  42

 بورتكس ارض بمساكن 78 القطعه الجامعه ببرج 18 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 58951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد الجليل عبد سميه -  43

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن ب 4 عمارة 18 شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 56963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير محمد درويش درويش احمد -  44

 السابعة المنطقة 34 عمارة 8 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 52630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل النبوى ابراهيم وليد -  45

 14أ منطقه اكتوبر شباب مساكن 13 رقم عقار 4 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 58949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عثمان صالح محمد -  46

 االسكان بنك مساكن 20 رقم عماره 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 54207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابو عباس محمد امل -  47

 الصفا مساكن 89 عقار 7 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 55647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى حسب محمد حسب ايمان -  48

 الزهور الجديد دمياط موقف 102 محل الى اعنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 49720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى حسين على على مصطفى -  49

 تعمير 2 منطقه زمزم م 89 عماره 2 رقم الشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد على زكى سمر -  50

 والشرقيه االزهر شارع 56 عقار الرابع بالدور 4 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 34536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام  ابراهيم محمد -  51

 بورتكس ارض 23 عمارة الرابع الدور 13 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 50052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن رانيامحمد -  52

 الزهور دةوح 5000 مساكن 41 عقار 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 52152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى السيد حسن مروه -  53

 زمزم مساكن 67 عمارة 18 بشقة حجره الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 53036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد يوسف حسن محمد -  54

 A2 قطعة الجنة عصفور برج الثانى الدور 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 58952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد السيد حسام -  55

 عرابى شارع 15 رقم البولمان برج 1 محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 58953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على سالم حسن -  56

  الصفا مساكن 33 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 39096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد محمدد الدسوقى ابراهيم عادل -  57

  الجيش شارع 25 كالس لمار برج الرابع الدور 406 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 58954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر الدين عز مصطفى انور -  58

  A20 منطقه 54 رقم عماره االخير الدور 20 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 46500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران حسين محمد جبر محمد محمد -  59

 رستا فندق 6 و 5 وحدتين بين الواقعة ب 502 وحدة بجعله العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 37883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل محمد محمد طارق -  60

 المرور بجوار الشربينى عادل شارع اسماء برج 10 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 45798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد السيد احمد سناء -  61

 الزهور قسم رباح بن بالل مساكن 27 عماره 8 رقم بالشقه حجره/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 53935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد عاشور محمد جيهان -  62

 العزب ومحكرى االمارات شارع 31 عمارة االول الدور 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 57028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد سليم سعديه -  63

 الزهور تعاونيات 1 مدخل درويش سيد عماره 19 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 49403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده محمد.حسن صفاء -  64

 والسواحل القليوبيه شارع  عماره الخامس بالدور شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 42862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي عاطف رافت ياسر -  65

 الجنوب قسم البقر بحر ناصر مشروع ابراهيم القطب القطب بملك محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 54554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملهاط الهندى ابراهيم نجيب محمد احمد -  66

 وقيصر الشرقيه شارع 46 رقم عقار 4 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 53343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد السيد ابراهيم -  67

 الزهور المدينة شباب مساكن 1 مدخل الهندسة كلية برج 4 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 51647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التابعى السيد محمد السيد -  68

  القليوبية شارع عوايد 40 وتنظيم مدن 42 عمارة االول بالدور شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 52077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس صابر محمود امنيه -  69

 الزهور المدينة شباب المهندسين عمارة 403 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 53168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد الاله عبد خلف رشا -  70

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 47 عمارة 10 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد ابراهيم -  71

 نفيسة السيدة مساكن 42 عمارة 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد محمد احمد -  72

 الزهور رباح بن بالل مساكن 75 عمارة 8 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 54101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حاحا على فتحى منى -  73

 البوصيرى حارة 170 عقار الخامس الدور 11 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 51711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على على الدسوقى عمرو -  74

 وكسرى سويف بنى شارع 49 عمارة علوى الثالث بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 34698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عطيه موسى ايمن -  75

 مبارك حى 8 عمارة ج مدخل االرضى بالدور 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 55576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى مصطفى درويش محمد -  76

 االسراء مساكن 15 عمارة 8 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 40192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجي علي شكري وليد -  77

  زرمبة هانى الشهيد شارع 4 عمارة 12 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 57243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد منال -  78

        الحرية مساكن 59 عمارة 16 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 58332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه السيد اشرف نورا -  79

 الزهور تعاونيات 2 مدخل المنتزه عمارة االرضى بالدور 2 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 36331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى العال عبد محمد هانى -  80

 الجنوب - االولى بالزراعة الكائنة الحظيرة الزراعية العبور جمعية أ الحوشة 5 بلوك 9 القطعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 52567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد انور عربى ايات -  81

 تمليك السالم مساكن 30 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 58955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطاريه محمد مصطفى محمد -  82

 الرشيد وهارون توفيق ابراهيم شارع 45 عقار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 53574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمراوى على زكريا هدى -  83

 الزهور تعاونيات الصفا عمارة 23 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 34759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسليمه عماره محمد يوسف -  84

 الزهور الحرفيين مساكن أ/15 عمارة 7 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 36331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى العال عبد محمد هانى -  85

 االولى بالزراعة الكائنة الحظيرة الزراعية العبور جمعية أ الحوشة 5 بلوك 9 بالقطعة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 الجنوب -

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 28956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان احمد  مصطفى مصطفى -  86

 الجديدة االسر مساكن 18 عمارة 103 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 27904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمى هللا عبد العزيز عبد عاطف -  87

 الجمهوريه شارع 5 شقه الثالث الدور 19 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 55040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى محمود سمير مياده -  88

 الزهراء فاطمه مساكن 47 عقار 14 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 55812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابو هللا عبد مختار عليه -  89

 الزهور حى طالب ابى بن على مساكن 24 عماره 23 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 27904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمى    هللا  عبد   العزيز عبد    عاطف -  90

 الجمهوريه شارع 5 شقه ثالثال الدور 19 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 51170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود الفتاح عبد الفتاح عبد بوسى -  91

 الزهور حى الخريجين شباب مساكن عماره 24 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 48373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا احمد رشدى اميره -  92

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 8 عمارة 3 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 51989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد محمد ابراهيم ايمن -  93

 خديجة السيدة منطقة 82 عمارة علوى اول دور 8 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 57207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى خليل السيد محمد السيد -  94

  الكويت حى 63 عماره الثالث الدور 9 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف طه مسعد محمد -  95

 الزهور تعاونيات المأمون الخليفة عمارة 3 مدخل المهندسين عمارات 22 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف طه مسعد محمد -  96

 87/2 محل 30 عمارة االردن و االمارات شارع الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 58956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القريعى الرحمن عبد احمد الرحمن عبد ابراهيم -  97

 القابوطى منطقه 8 بلوك 57 رقم عقار الرابع بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 54537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى صبح احمد امينه -  98

 الزهور حى طالب ابى بن على مساكن 26 عقاررقم االول الدور 8 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 21264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفنى حسين احمد محمد -  99

  ودمياط الجمهورية شارع 15 بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 21264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفنى حسين احمد محمد -  100

 العزيز وعبد الدقهلية شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التابعى محمد توفيق فتحى السيده -  101

  الجديد السالم مساكن 27 عماره 4 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 21350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام محمود امير -  102

 وعرابى رشدى شارع درغام ملك الخامس بالدور بالشقه حجره ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 21264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفنى احمد محمد -  103

 الحلوى وبيع صناعة بنشاط ودمياط الجمهورية شارع 15 بالعقار بمحل اخر رئيسى محل افتتاح ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 58622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويطه حماد قويطه اسامه -  104

 الجنوب قسم البقر بحر القوايطه حوض 9 رقم عماره 1 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 53276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البانى السيد منير محمد هاله -  105

 الزهور وحدة 5000 مساكن 52 عمارة 20 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 51460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرداد محمد السيد ايمان -  106

 الجديد االمين مساكن 152 عمارة 20 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 45411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطي عبد محمد حسن محمد -  107

 الزهور تعاونيات المامون الخليفه عماره 2 مدخل 8 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 58957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمود فوزى محمود -  108

  الخريجين شباب  A20 منطقة 109 عمارة 9 محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 48867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزى محمد احمد هللا عبد محمد -  109

 زمزم مساكن 158 عمارة 14 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 56623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى اسماعيل ابراهيم محمد ريهام -  110

 الزهور قبضايا مساكن 25 عمارة 2 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 54542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشى فرح حسن اخالص -  111

 الزهور حى الوليد بن خالد مساكن ب88 عماره 1 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 55483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى محمد اللطيف عبد زينب -  112

 الزهور الخريجين شباب مساكن 17 عمارة 24 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 51149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان احمد محمد انتصار -  113

 القابوطى تطوير مشروع 11 لوكب 7 رقم قطعه االول الدور 1 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 54585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنوس احمد الغريب محمد نورا -  114

 الخطاب بن عمر مساكن 15 عماره 13 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 58958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى احمد احمد حمدى معاذ -  115

 الثامنه المنطقه 8 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 27905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتجاره  ضيف  ابو -  116

 الزهور الخطاب بن عمر مساكن 30 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجى محمد المعاطى ابو فاطمه -  117

 الزهور وحدة 5000 مساكن 25 عمارة 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 38105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابو محمود محمود  هيثم -  118

 االزهر وامتداد الناصر شارع مصر برج التاسع الدور 52 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 34155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادوفه مصطفى احمد مصطفى -  119

 الزهور حرفيين ب18عماره 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 54044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى ابو عوض جالل فهيمه -  120

 خديجه السيده مساكن 27 عماره 18 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 34155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادوفه مصطفى احمد مصطفى -  121

 الزهور حرفيين ب18عماره 7 رقم محل/فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 44163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رضوان الحميد عبد ربيع -  122

 الزهور حى العاص بن عمرو مساكن 10 رقم عماره 6 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 50321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمدحمدان امال -  123

 الزهور حى طالب ابى بن على مساكن ب44 عماره 16 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 49199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن جاد مصطفى محمد -  124

 حسن جاد مصطفى ملك البنا وحاره الزقازيق شارع 95 رقم بالعقار محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان النعيم محمدعبد ناديه -  125

 تمليك السالم مساكن 112 عماره 1 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 53492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد ياسين علياء -  126

 الحريه مساكن 108 عماره 15 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد الشربينى المعطى عبد الشربينى -  127

 الوليد بن خالد مساكن ب88 عماره 1 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 42020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد محمد -  128

 القابوطى 19 بلوك 10/4 رقم عماره الثالث الدور 3 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 55102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد حبيب حسام -  129

 الزهور الوليد بن خالد مساكن ب 88 عمارة 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 58961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد صابر القادر عبد اشرف -  130

 الزهور حى المدينه شباب مساكن 87 الحجاز عماره 8 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 58962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى على محمد -  131

 الزهور حى الجديد دمياط موقف امام التعاونيه الجمعيه عماره للحبال القناه برج الرابع الدور 402 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 56389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد احمد هناء -  132

 اكتوبر 6 مساكن 48 عمارة 10 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 53338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد محسن فاتن -  133

 رمضان من العاشر مساكن 10 عمارة 10 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 50162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد محمود مروه -  134

 59 رقم قطعه الثامن الدور استالنجراد برج 16 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 35829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد جمعه -  135

 الزهور( الزلط)الخطاب بن عمر مساكن ج 39 عماره 2 رقم الشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 58964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتات محمد ابراهيم عادل اسماء -  136

 القابوطى مساكن 44 عمارة الثانى بالدور بشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 53173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمك عبده حسن زينب -  137

 الهدى برج الشرطة ابراج 5 عمارة 16 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 53473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسران عمر صالح سامح -  138

 الزهور الجوهرة مساكن 64 عقار 401 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 55042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد اسماعيل احمد -  139

 الحرية مساكن 45 عمارة 10 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 49306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى محمد محمد نجيب فاروق -  140

 تمليك السالم مساكن 58 عمارة ارضى دور 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 56502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الرحيم عبد امين بدريه -  141

 الزهور الحرفيين مساكن ب 19 عمارة 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 55041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على المجيد عبد امل -  142

 الزهور الوليد بن خالد مساكن 166 عمارة 4 شقة الى العنوان  عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 54143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الرحيم عبد امين كريمة -  143

 الزهور طالب ابى بن على مساكن ب 18 عقار 20 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 45991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشموتي محمد ابراهيم جمال -  144

 صدقى ومحمود الطائف شارع 6 عقار 4 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 58963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود على عوض -  145

 االسراء مساكن 120 عقار الثالث الدور 13 بشقة حجرة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 53829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد عبده حسن محمد -  1

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 53616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد عطا محمد احمد -  2

 العموميه التوريدات نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 41161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد احمد ممدوح -  3

 تجميل مستحضرات تجاره/نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته صالح شحاته حميده -  4

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  اطالنش تعديل تم20190402 تاريخ وفي 57987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد محمد على سماح -  5

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 53315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد رجب على هللا عبد -  6

 (2019/ 3/ 14 فى 1067/1192 امنيه موافقه)استيشن بالى العاب/نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 49964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن محمود جالل احمد -  7

 المستعمله المالبس واستيراد لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ على ليقتصر النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد الفتاح عبد احمد -  8

 المستعملة السيارات غيار قطع استيراد/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 58926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه القادر عبد محمد احمد وائل -  9

 السيارات تشحيم/نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم النعيم عبد الموجود عبد نصره -  10

 والمواتير المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/النشاط تعديل:  التأشير وصف

 المستعمله

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 34954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزروع احمد ابراهيم احمد -  11

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 45208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد المقصود عبد محمد طلعت -  12

 التصدير/نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 45204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام الدين نصر احمد محمد -  13

 التصدير/نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 43050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغني عبد اللطيف عبد رضا حاتم -  14

( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد الصحية االدوات توريد الى النشاط عدل:  التأشير وصف

 المستعملة السيارات غيار قطع واستيراد المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 48013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد ابراهيم طارق -  15

 المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل:  التأشير

 المستعملة

،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 56963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير محمد درويش درويش احمد -  16

 (36) رةفق( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 30651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى  الجليل عبد  الدين  حسام -  17

 لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد التجارية والتوكيالت والمعسل الدخان وتعبئة بن مطحن بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 34536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام  ابراهيم محمد -  18

 واالرانب المجمده والخضروات اللحوم تجارة  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 41608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور المعاطي ابو منصور -  19

 جمركى تخليص/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 41609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين المرسي محمود ساميه -  20

 الجمركى التخليص/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 37883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل محمد محمد طارق -  21

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 39885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد عبده احمد -  22

 وقطاعى جمله ائيه<غ مواد وبيع.المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/بجعله النشاط تعديل

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 46500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران حسين محمد جبر محمد محمد -  23

 فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيرادو وتفريغ شحن ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

(36) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 45798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد السيد احمد سناء -  24

 المنظمه والقرارات القوانين حدود قى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 58847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصى ابراهيم العال عبد محمد احمد -  25

 الكهربائيه االدوات مستلزمات جميع توريدات/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 53168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد الاله عبد خلف رشا -  26

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 46141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب السيد محمد محمد هشام -  27

 العمومية المقاوالت نشاط اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 49120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام ابراهيم المغاورى بهجت لبنى -  28

 وتجارة -( 36) فقرة (6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ومفروشات خردوات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 58354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صابر حسن احمد -  29

 المقاوالت نشاط استبعاد

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 58136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فتحى فتحى محمد -  30

 بالجملة الجاهزة المالبس وتوزيع بالجملة الجاهزة المالبس تجارة نشاط اضافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 52077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس صابر محمود امنيه -  31

 المستعملة السيارات غيار قطع استيراد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 34698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عطيه موسى ايمن -  32

 ومواتير سيارات استيراد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 40192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجي علي شكري وليد -  33

 والمستعملة الجديدة السيارات استيراد الى السيارات تجارة نشاط وتعديل السيارات تنظيف نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 37883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل محمد محمد طارق -  34

 لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد على قاصرا النشاط ليصبح عمومى مقهى و العمومية المقاوالت نشاط استبعاد:  التأشير

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 34759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسليمه عماره محمد يوسف -  35

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد انواعها بكافة  المستعملة السيارات غيار قطع استيراد بجعله النشاط عدل:  التأشير

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 57243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد منال -  36

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف طه مسعد محمد -  37

 المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط عدل

 والمستعملة الجديدة  السيارات واستيراد المستعملة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 48373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا احمد رشدى اميره -  38

 التجميل مسنحضرات استيراد نشاط اضافة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 21350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام محمود امير -  39

 واالكسسوار الكياج تجاره/نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 58622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويطه حماد قويطه اسامه -  40

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد بناء مواد وتجاره مقاوالت/الى النشاط عديلت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 53276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البانى السيد منير محمد هاله -  41

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التابعى محمد توفيق فتحى السيده -  42

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 45411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطي عبد محمد حسن محمد -  43

 والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد المنزليه االدوات تجاره/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 38105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابو محمود محمود  هيثم -  44

 و السيارات غيار قطع استيراد نشاط واضافة المستعملة المواتير و السيارات غيار قطع تجارة نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 المستعملة المواتير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 27905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتجاره  ضيف  ابو -  45

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 49199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن جاد مصطفى محمد -  46

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد الستائر تجاره/بجعله النشاط تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 58153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد السيد محمود محمد -  47

 الجاهزه المالبس بيع/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 42020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد محمد -  48

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 57928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على السيدالسيد جمال -  49

 وطابعات احبار وتجاره استيراد/بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 45991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشموتي محمد ابراهيم جمال -  50

 السيارات اكسسوارات بيع نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 55042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد اسماعيل احمد -  51

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 56502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الرحيم عبد امين بدريه -  52

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 58964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتات محمد ابراهيم عادل اسماء -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 58947   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، قطاريه محمد السيد غاده -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 34155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادوفه مصطفى احمد مصطفى -  3

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 58958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى احمد احمد حمدى معاذ -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 58955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطاريه محمد مصطفى محمد -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 58954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر الدين عز مصطفى انور -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 58953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على سالم حسن -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 58952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد السيد حسام -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 36331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى العال عبد محمد هانى -  9

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 58951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد الجليل عبد سميه -  10

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 27904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمى هللا عبد العزيز عبد عاطف -  11

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 21264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفنى حسين احمد محمد -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 58962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى على محمد -  13

 خاص: التأشير

 صفو،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 58963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود على عوض -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 58949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عثمان صالح محمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 58957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمود فوزى محمود -  16

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 58961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد صابر القادر عبد اشرف -  17

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 58948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى عبده السيد شريف -  18

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190417 تاريخ وفي 58956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القريعى الرحمن عبد احمد الرحمن عبد ابراهيم -  19

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   استيشن البالى اللعاب ام. بى: الى 53315 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  1

   B.M استيشن البالى اللعاب ام. بى: الى 53315 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  2

   الشاكوش مركز: الى 58926 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  3

   حسانين موسى داود نصر: الى 57068 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 للمقاوالت االعمار مكتب/استبعاد: الى 37883 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  5

   العموميه

   ليمتد داش تو/التجاريه السمه اضافه: الى 58847 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  6
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   االيمان

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190403 تاريخ وفى ،   57685:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الشابورى سعد احمد شركة   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو
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 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  لسجلا شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   35497:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه البربرى حسن احمد   - 11
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   39566:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه بكير مراد احمد غريب   - 42

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل
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:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حمام الحميد عبد سعد الدين صالح وشريكه حمام الحميد عبد سعد طارق شركة   - 46

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   29585

 ،   29585:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حمام الحميد عبد سعد طارق وشريكه عثمان على اسماعيل على شركة   - 47

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى

:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حمام الحميد عبد مسعد الدين وصالح طارق وشركاه عثمان على اسماعيل على شركة   - 48

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   29585

:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حمام الحميد عبد سعد الدين صالح وشريكه حمام الحميد عبد سعد طارق شركة   - 49

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   29585

:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حمام الحميد عبد مسعد الدين وصالح طارق  وشركاه انعثم على اسماعيل على شركه   - 50

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   29585

 وفى ،   43396:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  بدوي رفاعي محمد عبدهللا زين وشريكه الطويل محمد احمد محمد   - 51

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20190416 تاريخ

 وفى ،   43396:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  بدوي رفاعي محمد عبدهللا زين وشريكه الطويل محمد احمد محمد   - 52

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190416 تاريخ

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   23020:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه دهب احمد مصطفى ناصر   - 53

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   23020:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه دهب احمد مصطفي ناصر   - 54

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   23020:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه دهب احمد مصطفى ناصر   - 55

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   23020:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه دهب احمد مصطفي ناصر   - 56

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 تم   20190418 تاريخ وفى ،   23020:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه دهب احمد مصطفى ناصر   - 59

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   23020:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه دهب احمد مصطفي ناصر   - 60

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190428 تاريخ وفى ،   47273:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها محمد الرحيم عبد تميم رحاب   - 61

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم 20190401،   تاريخ وفي 32656، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه غطاس  موريس -  1

  جنيه  18000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم 20190401،   تاريخ وفي 32656، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائه باسليوس غطاس نجيب -  2

  جنيه  18000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم 20190401،   تاريخ وفي 32656، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه غطاس  موريس -  3

  جنيه  18000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190401،   تاريخ وفي 32656، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائه باسليوس غطاس نجيب -  4

  جنيه  18000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 58052، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  5

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 58052، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  6

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 58052، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  7

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 58052، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  8

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 58052، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  9

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 58052، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  10

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 58052، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  11

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 58052، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  12

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190411،   تاريخ وفي 46769، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها شملول متولى شملول ماجده -  13

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190411،   تاريخ وفي 46769، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شملول متولي شملول محمد -  14

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 24206، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه  القرموطى محمد -  15

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 24206، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه  القرموطى محمد -  16

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 25674، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتيه محمد مصطفي محمود محمد -  17

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 25674، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه محمد مصطفى محمود -  18

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 25674، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتيه محمد مصطفي محمود محمد -  19

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   تأشيرال وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 25674، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه محمد مصطفى محمود -  20

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 25674، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتيه محمد مصطفي محمود محمد -  21

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 25674، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه محمد مصطفى محمود -  22

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 25674، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتيه محمد مصطفي محمود محمد -  23

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 25674، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه محمد مصطفى محمود -  24

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 33477    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و رفعت   سامى  شركه -  1

 الزهور المروة مساكن 48 عقار 6 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 33477    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه و رفعت سامى -  2

 الزهور المروة مساكن 48 عقار 6 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 37799    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتيه غنيم وائل -  3

 الجمهورية رعشا من متفرع 20 شارع 13 عقار 5 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 37799    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  الطبيه للنظارات شركائها و منيكر 0 س)  غنيم اوالد -  4

 الجمهورية شارع من متفرع 20 شارع 13 عقار 5 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 37799    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الطبيه للنظارات وشريكه غنيم محمد -  5

 الجمهورية شارع من متفرع 20 شارع 13 عقار 5 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 37799    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، للنظارات وشركاه غنيم وائل -  6

 الجمهورية شارع من متفرع 20 شارع 13 عقار 5 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 39860    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الفتاح عبد العال عبد العال عبد -  7

 بحرى المروه عماره التعليميه الخدمات مساكن االول بالدور 12 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 35742    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها  عباس سامى منال -  8

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن 87 عمارة 4 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 35742    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها  عباس سامى منال -  9

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن 87 عمارة 4 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 35801    مبرق قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه هللا حسب السيد شركة -  10

 السالم عبد شارع الكرنك برج وتنظيم مدن مكرر أ 19 عمارة الخامس الدور 2 بشقة مكتب الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 محمود والسلطان عارف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 35801    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه هللا حسب السيد شركة -  11

 السالم عبد شارع الكرنك برج وتنظيم مدن مكرر أ 19 عمارة الخامس الدور 2 بشقة مكتب الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 محمود والسلطان عارف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البرعي ضياء وحاتم محمد -  12

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياء -  13

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  14

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياءالدين -  15

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه البرعى ضياءالدين -  16

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البرعي ضياء وحاتم محمد -  17

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياء -  18

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  19

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياءالدين -  20

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه البرعى ضياءالدين -  21

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البرعي ضياء وحاتم محمد -  22

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياء -  23

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  24

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياءالدين -  25

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه البرعى ضياءالدين -  26

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس بعمارة الثالث الدور 12 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 58052    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  27

 مدن 105 رقم سعد شياخه االزهر شارع 83 وسابقا حاليا 87 رقم بالعقار باكمله الخامس الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 87 وتنظيم

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 58052    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  28

 مدن 105 رقم سعد شياخه االزهر شارع 83 وسابقا حاليا 87 رقم بالعقار باكمله الخامس الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 87 وتنظيم

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 58052    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  29

 مدن 105 رقم سعد شياخه االزهر شارع 83 وسابقا حاليا 87 رقم بالعقار باكمله الخامس الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 87 وتنظيم

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 58052    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  30

 مدن 105 رقم سعد شياخه االزهر شارع 83 وسابقا حاليا 87 رقم بالعقار باكمله الخامس الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 87 وتنظيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الدين عالء -  31

 الزهور ب 18 عمارة 1 محل الزهور حرفيين الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الدين عالء -  32

 الزهور ب 18 عمارة 1 محل الزهور حرفيين الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها مصطفى محمود عزيزة -  33

 الزهور ب 18 عمارة 1 محل الزهور حرفيين الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عيد عبده السيد السيد شركة -  34

 الزهور ب 18 عمارة 1 محل الزهور حرفيين الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الدين عالء -  35

 الزهور ب 18 عمارة 1 محل الزهور حرفيين الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الدين عالء -  36

 الزهور ب 18 عمارة 1 محل الزهور حرفيين الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائها مصطفى محمود عزيزة -  37

 الزهور ب 18 عمارة 1 محل الزهور حرفيين الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عيد عبده السيد السيد شركة -  38

 الزهور ب 18 عمارة 1 محل الزهور حرفيين الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 46769    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها شملول متولى شملول ماجده -  39

 والشرقيه الحسن ابو شارع 65 رقم بالعقار العلوى الثالث بالدور بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 46769    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه شملول متولي شملول محمد -  40

 والشرقيه الحسن ابو شارع 65 رقم بالعقار العلوى الثالث بالدور بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 47640    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه رخا محمد وليد -  41

  البلديه وشارع سعاده حاره 60 رقم بالعقار 4 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 45254    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها فرهود سليمان الحميد عبد نجاه -  42

 مصر ونهضة العزب ارض مساكن 10 عمارة 3 شقة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 45254    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها عمر ابو محمد على على شاديه -  43

 مصر ونهضة العزب ارض مساكن 10 عمارة 3 شقة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 44280    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه العجيزي الحليم عبد محمد -  44

 ورمسيس كامل مصطفى شارع الشرق برج بالميزانين 2 رقم االدارية الوحدة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 42492    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد الرحمن عبد انتصار -  45

 بورفؤاد لهالى واالسكان للبناء التعاونية الجمعية مساكن أ/6 عمارة 20 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 23301    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عاشور ابو هللا عبد محمد -  46

 الكويت حى عاشور ابو هللا عبد ورثة ملك 125 عمارة 8 بشقة غرفة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 23301    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها صالح ابراهيم محمد هاشم ام -  47

 الكويت حى عاشور ابو هللا عبد ورثة ملك 125 عمارة 8 بشقة غرفة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 23301    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها عاشور ابو هللا عبد حنان -  48

 الكويت حى عاشور ابو هللا عبد ورثة ملك 125 عمارة 8 بشقة غرفة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 23301    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكتها  و   صالح محمد  هاشم  ام -  49

 الكويت حى عاشور ابو هللا عبد ورثة ملك 125 عمارة 8 بشقة غرفة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 23301    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه  و هللا  حمد  عاشور  ابو هللا  عبد -  50

 الكويت حى عاشور ابو هللا عبد ورثة ملك 125 عمارة 8 بشقة غرفة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 37183    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها فرح على صالح صالح نجاه -  51

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن أ/103 عمارة 4 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 37183    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها راضى مصطفى اكرام -  52

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن أ/103 عمارة 4 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ريان العال عبد امين العال عبد -  53

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها ريان العال عبد امين زوزو -  54

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه العال عبد امين نصر -  55

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ريان العال عبد امين العال عبد -  56

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها ريان العال عبد امين زوزو -  57

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه العال عبد امين نصر -  58

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ريان العال عبد امين العال عبد -  59

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها ريان العال عبد امين زوزو -  60

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 34317    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه العال عبد امين نصر -  61

 االسكان بنك مساكن 51 عمارة 9 شقة 1 حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 وفي 21699    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( الشربيني ابراهيم حسن خلفاء)وشركاه الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  62

 الثالثة المنطقة الرابع الدور 24 عمارة 8 بشقة حجرة الى المقر دلع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ

 وفي 21699    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، حسن ابراهيم حسن  خلفاء   شركاها و عمر   محمد  عوضه  شركه -  63

 الثالثة المنطقة الرابع الدور 24 عمارة 8 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(   حسن   ابراهيم حسن   خلفاء)   شركاها  و الشربينى  حسن  ابراهيم  سيده -  64

 الرابع الدور 24 عمارة 8 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 21699

 الثالثة المنطقة

 تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 21699    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائه الشربيني حسن ابراهيم محمد -  65

 الثالثة المنطقة الرابع الدور 24 عمارة 8 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 51007    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها الديب عباس على هويدا -  66

 الزهور  17 شقة الرابع الدور وحدة5000ال مساكن68 عمارة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 30934    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و   الزيات  رجب محمد  محمد -  67

  المتطور السمك بالسوق 2 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 30934    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و   الزيات  رجب محمد  محمد -  68

  المتطور السمك بالسوق 2 قمر محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22993    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشربيني محمد كامل اشرف -  69

 ورمسيس بابل شارع المساجيرية 3 عمارة 3 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22993    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واالستيراد للتجارة طوكيو -  70

 ورمسيس بابل شارع المساجيرية 3 عمارة 3 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22993    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشربيني محمد كامل اشرف -  71

 ورمسيس بابل شارع المساجيرية 3 عمارة 3 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22993    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشربينى كامل شرين -  72

 ورمسيس بابل شارع المساجيرية 3 عمارة 3 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22993    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشربينى محمد كامل اوالد -  73

 ورمسيس بابل شارع المساجيرية 3 عمارة 3 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22993    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشربينى كامل شرين -  74

 ورمسيس بابل شارع المساجيرية 3 عمارة 3 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيدها سبق  ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط اضافه  امنتض شركة ، وشركاه غطاس  موريس -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 32656

 قيدها سبق  ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركائه باسليوس غطاس نجيب -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 32656   برقم

   برقم قيدها سبق  ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه غطاس  موريس -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 32656

 قيدها سبق  ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركائه باسليوس غطاس نجيب -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 32656   برقم

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ على ليقتصر النشاط تعديل  تضامن شركة ، شريكه و الفتاح عبد العال عبد العال عبد -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 39860   برقم قيدها سبق  ، لك<ل المنظمه

( 19) المادة ماعدا كلذل المنظمة القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشريكتيه غنيم وائل -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 37799   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة

 القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط عدل  بسيطة توصية ،(  الطبيه للنظارات شركائها و منيكر 0 س)  غنيم اوالد -  7

،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 37799   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط عدل  بسيطة توصية ، الطبيه للنظارات وشريكه غنيم محمد -  8

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 37799   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 بسيطة توصية

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط عدل  بسيطة توصية ، للنظارات وشركاه غنيم وائل -  9

 توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 37799   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19)

 بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد النشاط ليصبح المستعمله السيارات غيار قطع تجاره نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكتها  عباس سامى منال -  10

 تاريخ وفي 35742   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190403

 االستيراد النشاط ليصبح المستعمله السيارات غيار قطع تجاره نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشريكتها  عباس سامى منال -  11

 تاريخ وفي 35742   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190403

 30587   برقم قيدها سبق  ، الجمركى التخليص نشاط اضافة  تضامن شركة ، تداوس  واشرف  منصف  شيرين  شركه -  12

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، البرعي ضياء وحاتم محمد -  13

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19)

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياء -  14

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19)

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  15

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياءالدين -  16

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاه البرعى ضياءالدين -  17

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، البرعي ضياء وحاتم محمد -  18

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19)

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياء -  19

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19)

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  20

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياءالدين -  21

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاه البرعى ضياءالدين -  22

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، البرعي ضياء وحاتم محمد -  23

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19)

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياء -  24

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19)

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  25

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشريكه البرعى ضياءالدين -  26

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله الشركة نشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاه البرعى ضياءالدين -  27

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22098   برقم قيدها سبق  ، االنشطة جميع واستبعاد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 وفي 29353   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع تجارة بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، شريكه و الدين عالء -  28

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ

 وفي 29353   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع تجارة بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه الدين عالء -  29

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ

   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع تجارة بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركائها مصطفى محمود عزيزة -  30

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 29353

   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع تجارة بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه عيد عبده السيد السيد شركة -  31

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 29353

 وفي 29353   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع تجارة بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، شريكه و الدين عالء -  32

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ

 وفي 29353   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع تجارة بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه الدين عالء -  33

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ

   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع تجارة بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركائها مصطفى محمود عزيزة -  34

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 29353

   برقم قيدها سبق  ، السيارات غيار قطع تجارة بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه عيد عبده السيد السيد شركة -  35

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 29353

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركائها شملول متولى شملول ماجده -  36

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 46769   برقم قيدها سبق  ، لك<ل

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه شملول متولي شملول محمد -  37

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 46769   برقم قيدها سبق  ، لك<ل

 قيدها سبق  ، ودوليا محليا والالسلكية السلكية لالتصاالت سنترال/نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكه رخا محمد وليد -  38

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 47640   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 42492   برقم قيدها سبق  ، الجاهزة المالبس تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكها محمد الرحمن عبد انتصار -  39

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي

 الكهربائية االجهزة كافة واصالح وشراء بيع بجعله الشركة غرض تعديل  بسيطة توصية ، شريكها   و  جاد  م -  40

 قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واستيرادها انواعها بكافة واالليكترونية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 19606   برقم

 سبق  ، منتجاتها و االلبان تناول و تجهيز و تحضير نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكها ريان البغدادي الغريب بشري -  41

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 37171   برقم قيدها

 قيدها سبق  ، منتجاتها و االلبان تناول و تجهيز و تحضير نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه الجزار طه سمير محمد -  42

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 37171   برقم

  ، منتجاتها و االلبان تناول و تجهيز و تحضير نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكته عبدالوهاب طه سمير حسين شركة -  43

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 37171   برقم قيدها سبق

 سبق  ، منتجاتها و االلبان تناول و تجهيز و تحضير نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشريكها ريان البغدادي الغريب بشري -  44

 تضامن شركة:  التأشير وصف ، النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 37171   برقم قيدها

 قيدها سبق  ، منتجاتها و االلبان تناول و تجهيز و تحضير نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشركاه الجزار طه سمير محمد -  45

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 37171   برقم

  ، منتجاتها و االلبان تناول و تجهيز و تحضير نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشريكته عبدالوهاب طه سمير حسين شركة -  46

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 37171   برقم قيدها سبق

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاه ريان العال عبد امين العال عبد -  47

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 تضامن شركة

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  تضامن شركة ، وشريكتها ريان العال عبد امين زوزو -  48

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 تضامن شركة

( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاه العال عبد امين نصر -  49

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشركاه ريان العال عبد امين العال عبد -  50

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم هاقيد سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 بسيطة توصية

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشريكتها ريان العال عبد امين زوزو -  51

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 بسيطة توصية

( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشركاه العال عبد امين نصر -  52

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشركاه ريان العال عبد امين العال عبد -  53

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 بسيطة توصية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشريكتها ريان العال عبد امين زوزو -  54

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 يطةبس توصية

( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشركاه العال عبد امين نصر -  55

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 34317   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة

 على قاصرا النشاط ليصبح ورحالت سفريات مكتب  نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكتها الديب عباس على هويدا -  56

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 51007   برقم قيدها سبق  ، االستيراد

 حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ،( الشربيني ابراهيم حسن خلفاء)وشركاه الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  57

 تعديل تم20190422 تاريخ وفي 21699   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، حسن ابراهيم حسن  خلفاء   شركاها و عمر   محمد  عوضه  شركه -  58

 تعديل تم20190422 تاريخ وفي 21699   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ،(   حسن   ابراهيم حسن   خلفاء)   شركاها  و الشربينى  حسن  ابراهيم  سيده -  59

 تاريخ وفي 21699   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، ركائهوش الشربيني حسن ابراهيم محمد -  60

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 21699   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة

 بسيطة توصية

  ، والخردوات الجتهزة المالبس وتجارة االستيراد هو الشركة غرض  بسيطة توصية ، وشركاه الشربيني محمد كامل اشرف -  61

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22993   برقم قيدها سبق

 قيدها سبق  ، والخردوات الجتهزة المالبس وتجارة االستيراد هو الشركة غرض  بسيطة توصية ، واالستيراد للتجارة طوكيو -  62

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22993   برقم

  ، والخردوات الجتهزة المالبس وتجارة االستيراد هو الشركة غرض  بسيطة توصية ، وشركاه الشربيني محمد كامل اشرف -  63

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22993   برقم قيدها سبق

 سبق  ، والخردوات الجتهزة المالبس وتجارة االستيراد هو الشركة غرض  بسيطة توصية ، وشركاه الشربينى كامل شرين -  64

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22993   برقم قيدها

 سبق  ، والخردوات الجتهزة المالبس وتجارة االستيراد هو الشركة غرض  طةبسي توصية ، الشربينى محمد كامل اوالد -  65

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22993   برقم قيدها

 سبق  ، والخردوات الجتهزة المالبس وتجارة االستيراد هو الشركة غرض  بسيطة توصية ، وشركاه الشربينى كامل شرين -  66

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22993   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190408 تاريخ وفي 39049   برقم قيدها سبق ، وشركاه المصرى سعد محمد عوض -  1

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190408 تاريخ وفي 39049   برقم قيدها سبق ، لالستيراد شركاه و المصري محمد -  2

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190408 تاريخ وفي 39049   برقم قيدها سبق ، لالستيراد يكهشر و المصري محمد -  3

 بسيطة توصية: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190410 تاريخ وفي 58052   برقم قيدها سبق ، وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  4

 تضامن شركة: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190410 تاريخ وفي 58052   برقم قيدها سبق ، وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  5

 تضامن شركة: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 42851   برقم قيدها سبق ، وشريكته الشربيني حسن محمد علي شركة -  6

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 42851   برقم قيدها سبق ، شريكه و الشربيبي محمد علي -  7

 بسيطة توصية: التأشير

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 27030   برقم قيدها سبق ، وشريكه المسيح عبد سعد -  8

 تضامن شركة

،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 27030   برقم قيدها سبق ، وشريكه منصور سعد هللا عطا منصور -  9

 تضامن شركة: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 27030   برقم قيدها سبق ، وشركاه سعد هللا عطا منصور -  10

 منتضا شركة: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 27030   برقم قيدها سبق ، وشريكه سعد هللا عطا منصور -  11

 تضامن شركة: التأشير

 27030   برقم قيدها سبق ،( منصور سعد هللا عطا منصور المرحوم ورثة)وشركاه منصور سعد عطاهللا منصور كيرلس -  12

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي

،   القانونى الكيان تعديل تم20190428 تاريخ وفي 25674   برقم قيدها سبق ، وشريكتيه محمد مصطفي محمود محمد -  13

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190428 تاريخ وفي 25674   برقم قيدها سبق ، وشريكه محمد مصطفى محمود -  14

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

 وشريكتيه غنيم وائل: الى 37799 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190402:  تاريخ فى  ،  -  1

 هللا حسب السيد شركة: الى 35801 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190404:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه

 سعد محمد عوض: الى 39049 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190407:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه المصرى

 سعد محمد عوض: الى 39049 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190407:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه المصرى

 اللطيف عبد عزه: الى 24946 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190407:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاها االعصر ابراهيم

 احمد الدين سعد نعمت: الى 47589 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190407:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاها فراج

 متولى اسماعيل صالح: الى 33190 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190408:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشركاه عشرى

 رشوان محمد فايقه: الى 20059 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190410:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاها حسنين

 متولى شملول ماجده: الى 46769 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190411:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركائها شملول

 السيد السيد شركة: الى 29353 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190411:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشريكه عيد عبده

 السيد السيد شركة: الى 29353 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190411:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه عيد عبده

 على على شاديه: الى 45254 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190414:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشركاها عمر ابو محمد

 القادر عبد سميره: الى 48871 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190414:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشركائها الدين نور

 عبده مسعد مرفت: الى 35848 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190415:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشركائها صبح

 ابو هللا عبد محمد: الى 23301 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190418:  تاريخ فى  ،  -  15

 وشركاه عاشور

 عبده مسعد مرفت: الى 35848 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190419:  تاريخ فى  ،  -  16

 وشركائها صبح

 حسن ابراهيم محمد: الى 21699 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190422:  تاريخ فى  ،  -  17

 وشركائه الشربيني



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 على منير محمد كريم: الى 41329 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190422:  تاريخ فى  ،  -  18

 وشريكته عيسى

 منير محمد كريم: الى 41329 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190422:  تاريخ فى  ،  -  19

 وشريكته عيسى على

 ابو محسن محمد: الى 22029 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190422:  تاريخ فى  ،  -  20

 وشريكه العال

 ابو محسن محمد: الى 22029 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190422:  تاريخ فى  ،  -  21

 وشريكه العال

 محمد علي شركة: الى 42851 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190424:  تاريخ فى  ،  -  22

 وشريكته الشربيني حسن

 محمد علي شركة: الى 42851 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190424:  تاريخ فى  ،  -  23

 وشريكته الشربيني حسن

 محمد كامل اشرف: الى 22993 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190424:  تاريخ فى  ،  -  24

 وشركاه الشربيني

 للتجارة طوكيو: الى 22993 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190424:  تاريخ فى  ،  -  25

 واالستيراد

 احمد السعيد نجوى: الى 15621 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190424:  تاريخ فى  ،  -  26

 وشركاها زايد

 احمد السعيد نجوى: الى 15621 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190424:  تاريخ فى  ،  -  27

 وشركاها زايد

 محمد احمد محمد: الى 25758 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190428:  تاريخ فى  ،  -  28

 وشريكه الغريب

 محمود محمد: الى 25674 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190428:  تاريخ فى  ،  -  29

 وشريكتيه محمد مصطفي

 محمود محمد: الى 25674 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190428:  تاريخ فى  ،  -  30

 وشريكتيه محمد مصطفي

 محمود محمد: الى 25674 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190428:  تاريخ فى  ،  -  31

 وشريكتيه محمد مصطفي

 محمود محمد: الى 25674 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190428:  تاريخ فى  ،  -  32

 وشريكتيه محمد مصطفي

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع الدارةا حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الدمياطى حسن حسن فوزى ثروت -  1

 40611   برقم    20190401

    20190401:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  رزق السيد احمد فوزيه -  2

 40611   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الدمياطى حسن حسن فوزى ثروت -  3

 40611   برقم    20190401

    20190401:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  رزق السيد احمد فوزيه -  4

 40611   برقم

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم فؤاد محمد يوسف -  5

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20190404:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم فؤاد محمد يوسف -  6

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20190404:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم فؤاد محمد يوسف -  7

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20190404:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم فؤاد محمد يوسف -  17

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس
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 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس
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 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس
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 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس
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 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس
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 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20190404:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد مصطفى -  29

 24946   برقم    20190407

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد مصطفى -  30

 24946   برقم    20190407

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد مصطفى -  31

 24946   برقم    20190407

    20190407:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد عزه -  32

 24946   برقم

    20190407:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد عزه -  33

 24946   برقم

    20190407:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد عزه -  34

 24946   برقم

    20190407:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد مصطفى -  35

 24946   برقم

    20190407:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد مصطفى -  36

 24946   برقم

    20190407:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد مصطفى -  37

 24946   برقم

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاته الشركة من روجخ  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد عزه -  38

24946 

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد عزه -  39

24946 

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االعصر ابراهيم اللطيف عبد عزه -  40

24946 

    20190407:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  تاج احمد محفوظ محمد قدريه -  41

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  تاج احمد محفوظ محمد قدريه -  42

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد نعمت -  43

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد نعمت -  44

 47589   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190407:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد حمدي -  45

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد حمدي -  46

 47589   برقم

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  تاج احمد محفوظ حمدم قدريه -  47

47589 

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  تاج احمد محفوظ محمد قدريه -  48

47589 

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد نعمت -  49

47589 

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد نعمت -  50

47589 

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد حمدي -  51

47589 

   برقم    20190407:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد حمدي -  52

47589 

    20190407:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  تاج احمد محفوظ محمد قدريه -  53

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  تاج احمد محفوظ محمد قدريه -  54

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، منفردة  قيعوالتو االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد نعمت -  55

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد نعمت -  56

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد حمدي -  57

 47589   برقم

    20190407:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  فراج احمد الدين سعد حمدي -  58

 47589   برقم

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد -  59

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد -  60

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد -  61

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد -  62

39049 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد -  63

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و رمدي  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد -  64

39049 

    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد عوض -  65

 39049   برقم

    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد عوض -  66

 39049   برقم

    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد عوض -  67

 39049   برقم

    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد عوض -  68

 39049   برقم

    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد عوض -  69

 39049   برقم

    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد عوض -  70

 39049   برقم

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد اسالم -  71

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد اسالم -  72

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد اسالم -  73

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد اسالم -  74

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد اسالم -  75

39049 

   برقم    20190408:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد اسالم -  76

39049 

    20190408:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد -  77

 39049   برقم

    20190408:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد -  78

 39049   برقم

    20190408:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد -  79

 39049   برقم

    20190408:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد -  80

 39049   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190408:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد -  81
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    20190408:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد -  82

 39049   برقم

:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد عوض -  83

 39049   برقم    20190408

:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد عوض -  84

 39049   برقم    20190408

:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد عوض -  85

 39049   برقم    20190408

:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد عوض -  86

 39049   برقم    20190408

:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  المصري عوض سعد محمد عوض -  87

 39049   برقم    20190408

:  تاريخ ، انفراد دون والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصري عوض سعد محمد عوض -  88
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 39049   برقم
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 39049   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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    20190411:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شملول متولي شملول محمد -  181

 46769   برقم

    20190411:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شملول متولي شملول محمد -  182

 46769   برقم

    20190411:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  شملول لىمتو شملول ماجده -  183

 46769   برقم

    20190411:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  شملول متولى شملول ماجده -  184

 46769   برقم

    20190411:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  شملول متولي شملول محمد -  185

 46769   برقم

    20190411:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  شملول متولي شملول محمد -  186

 46769   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر ابو محمد على على شاديه -  187

45254 

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر ابو محمد على على شاديه -  188

45254 

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و رمدي  بسيطة توصية  فرهود سليمان الحميد عبد نجاه -  189

45254 

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فرهود سليمان الحميد عبد نجاه -  190

45254 

    20190414:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر ابو محمد على على شاديه -  191

 45254   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر ابو محمد على على شاديه -  192

 45254   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  فرهود سليمان الحميد عبد نجاه -  193

 45254   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  فرهود سليمان الحميد عبد نجاه -  194

 45254   برقم

    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  195

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  196

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  197

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  198

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  199

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  200

 48871   برقم

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  201

48871 

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  202

48871 

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  203

48871 

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  204

48871 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  205

48871 

   برقم    20190414:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  206

48871 

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  207

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  208

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  209

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  210

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  211

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  على الدين نور القادر عبد سميره -  212

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  213

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  214

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  215

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  216

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  217

 48871   برقم

    20190414:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد رضا محمد محمد -  218

 48871   برقم

 19606   برقم    20190415:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بشاى   جاد    مريم -  219

   برقم    20190415:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  منقريوس دانيال منير مينا -  220

19606 

   برقم    20190415:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  منقريوس دانيال منير منى -  221

19606 

   برقم    20190415:  تاريخ ، منفردا والتوقيع دارهاال حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  بشاى   جاد    مريم -  222

19606 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190415:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  منقريوس دانيال منير مينا -  223

19606 

    20190415:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  منقريوس دانيال منير منى -  224

 19606   برقم

   برقم    20190415:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح عبده مسعد مرفت -  225

35848 

   برقم    20190415:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح عبده مسعد مرفت -  226

35848 

   برقم    20190415:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح عبده مسعد مرفت -  227

35848 

   برقم    20190415:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح عبده مسعد مرفت -  228

35848 

    20190415:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجنيدى السيد التابعى الجنيدى سعدم -  229

 35848   برقم

    20190415:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجنيدى السيد التابعى الجنيدى مسعد -  230

 35848   برقم

    20190415:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجنيدى السيد التابعى الجنيدى مسعد -  231

 35848   برقم

    20190415:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجنيدى السيد التابعى الجنيدى مسعد -  232

 35848   برقم

   برقم    20190415:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح عبده مسعد مرفت -  233

35848 

   برقم    20190415:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح عبده مسعد مرفت -  234

35848 

   برقم    20190415:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح عبده مسعد مرفت -  235

35848 

   برقم    20190415:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح عبده مسعد مرفت -  236

35848 

:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  يطةبس توصية  الجنيدى السيد التابعى الجنيدى مسعد -  237

 35848   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجنيدى السيد التابعى الجنيدى مسعد -  238

 35848   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجنيدى السيد التابعى الجنيدى مسعد -  239

 35848   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجنيدى السيد التابعى الجنيدى مسعد -  240

 35848   برقم    20190415



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 37171   برقم    20190416:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالوهاب طه سمير حسين -  241

 37171   برقم    20190416:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالوهاب طه سمير حسين -  242

 37171   برقم    20190416:  تاريخ ، الشركة نم خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالوهاب طه سمير حسين -  243

 37171   برقم    20190416:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالوهاب طه سمير حسين -  244

 37171   برقم    20190416:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالوهاب طه سمير حسين -  245

 37171   برقم    20190416:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالوهاب طه سمير حسين -  246

   برقم    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  247

23301 

   برقم    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  248

23301 

   برقم    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  249

23301 

   برقم    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  250

23301 

   برقم    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  251

23301 

    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  252

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  253

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  254

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  255

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  256

 23301   برقم

   برقم    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  257

23301 

   برقم    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  258

23301 

   برقم    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  259

23301 

   برقم    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  260

23301 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور ابو هللا عبد حنان -  261

23301 

    20190418:  اريخت ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  262

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  263

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  264

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  265

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا حمد عاشور ابو هللا عبد محمد -  266

 23301   برقم

 حق وله.منفردين و مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات   رجب محمد  محمد -  267

 30934   برقم    20190422:  تاريخ ، البنوك من االقتراض

 حق وله.منفردين و مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات   رجب محمد  محمد -  268

 30934   برقم    20190422:  تاريخ ، البنوك من االقتراض
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  530

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  531

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  532

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم حنان -  533

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم حنان -  534

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم محمد -  535

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم محمد -  536

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم الدين عالء -  537

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم الدين عالء -  538

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم الدين عالء -  539

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  نيالشربي حسن ابراهيم الدين عالء -  540

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم محمد -  541

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم محمد -  542

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم حنان -  543

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم حنان -  544

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى احمد حسن ابراهيم سيده -  545

 21699   برقم    20190422
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 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى احمد حسن ابراهيم سيده -  546

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين قيعوالتو االدارة حق لهم  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى احمد حسن ابراهيم سيده -  547

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى احمد حسن ابراهيم سيده -  548

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  549

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  550

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  551

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  552

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم حنان -  553

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم حنان -  554

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم محمد -  555

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم محمد -  556

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم الدين عالء -  557

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم الدين عالء -  558

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم الدين عالء -  559

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  نيالشربي حسن ابراهيم الدين عالء -  560

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم محمد -  561

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم محمد -  562

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم حنان -  563

 21699   برقم    20190422
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 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن ابراهيم حنان -  564

 21699   برقم    20190422

:  يختار ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى احمد حسن ابراهيم سيده -  565

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى احمد حسن ابراهيم سيده -  566

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى احمد حسن ابراهيم سيده -  567

 21699   برقم    20190422

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهم  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى احمد حسن ابراهيم سيده -  568

 21699   برقم    20190422

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسى على منير محمد كريم -  569

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسى على منير محمد كريم -  570

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسى على منير محمد كريم -  571

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسى على منير محمد كريم -  572

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسى على منير محمد كريم -  573

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسى على منير محمد كريم -  574

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي علي منير محمد -  575

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسي علي منير محمد -  576

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي علي منير محمد -  577

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسي علي منير محمد -  578

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي علي منير محمد -  579

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسي علي منير محمد -  580

41329 

    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسى على منير محمد كريم -  581

 41329   برقم
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 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسى على منير محمد كريم -  582

 41329   برقم

    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسى على منير محمد كريم -  583

 41329   برقم

    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسى على منير محمد كريم -  584

 41329   برقم

    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسى على منير محمد كريم -  585

 41329   برقم

    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسى على منير محمد كريم -  586

 41329   برقم

   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي علي منير محمد -  587

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسي علي منير محمد -  588

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي علي منير محمد -  589

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسي علي منير محمد -  590

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي علي منير محمد -  591

41329 

   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسي علي منير محمد -  592

41329 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  593

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  594

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  595

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  596

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  597

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  598

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى محمد كامل سوسن -  599

22993 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى محمد كامل سوسن -  600

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى محمد كامل سوسن -  601

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى محمد كامل سوسن -  602

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى محمد كامل سوسن -  603

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  الشربينى محمد كامل سوسن -  604

22993 

 22993   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل شرين -  605

 22993   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل شرين -  606

 22993   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل شرين -  607

 22993   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل شرين -  608

 22993   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل شرين -  609

 22993   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل شرين -  610

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  611

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  612

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  613

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  614

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  615

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني محمد كامل اشرف -  616
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 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  706

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  707

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  708

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  709

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  710

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين توقيعوال االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  711

 15621   برقم    20190424



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  712

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  713

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  714

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  715

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  716

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  717

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  718

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  719

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  720

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  721

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  722

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  723

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  724

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  725

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  726

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  727

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  728

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  729

 15621   برقم    20190424



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  730

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  731

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  732

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  733

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  734

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  735

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  736

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  737

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي ودمحم وهيبه -  738

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  739

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  740

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  741

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  742

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع دارةاال ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  743

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  744

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  745

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  746

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  747

 15621   برقم    20190424



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  748

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  749

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  750

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  751

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  752

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  753

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد متولي محمود وهيبه -  754

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  755

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  756

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  757

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  758

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  759

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  760

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  761

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  762

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  763

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  764

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  765

 15621   برقم    20190424



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد منى -  766

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  767

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  768

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  769

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  770

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  771

 15621   برقم    20190424

:  تاريخ ، منفردتين او مجتمعتين والتوقيع االدارة ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  زايد احمد السعيد نجوى -  772

 15621   برقم    20190424

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  773

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  774

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  775

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  776

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  777

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  778

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  779

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  780

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  781

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  782

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  783

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  784

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  785

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  786

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  787

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  788

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  789

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  790

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  791

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  792

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا ورمنص يوستينا -  793

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  794

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  795

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  796

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  797

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  798

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق قيعوالتو االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  799

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  800

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  801

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 83 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  802

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  803

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  804

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  805

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  806

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  807

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  808

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  809

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  810

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  811

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، دينمنفر او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  812

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  813

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  814

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  815

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  816

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  817

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  818

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة وصيةت  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  819

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 84 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  820

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  821

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  822

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور كيرلس -  823

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  824

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  825

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  826

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  827

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  828

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  829

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  830

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  831

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  832

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  833

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  834

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  835

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  836

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق وقيعوالت االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  837

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 85 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور سعد هللا عطا منصور يوستينا -  838

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين البنوك

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  839

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  840

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  841

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف حنا امين كريمه -  842

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  843

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او

 مجتمعين البنوك من والرهن االقتراض وحق والتوقيع االدارة لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف حنا امين كريمه -  844

 27030   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردين او
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   برقم    20190424:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الكريم عبد محمد محمد -  910

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد محمد محمد -  911

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الشربيني حسن محمد علي -  912

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن محمد علي -  913

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الشربيني حسن محمد علي -  914

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن محمد علي -  915

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردا التوقيع و االدارة حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الكريم عبد محمد محمد -  916

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردا التوقيع و االدارة حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد محمد محمد -  917

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردا التوقيع و االدارة حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الكريم عبد محمد محمد -  918

42851 

   برقم    20190424:  تاريخ ، منفردا التوقيع و االدارة حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد محمد محمد -  919

42851 

    20190424:  تاريخ ، منفردا التوقيع و االدارة حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الشربيني حسن محمد علي -  920

 42851   برقم

    20190424:  تاريخ ، منفردا التوقيع و االدارة حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن محمد علي -  921

 42851   برقم

    20190424:  تاريخ ، منفردا التوقيع و االدارة حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الشربيني حسن محمد علي -  922

 42851   برقم

    20190424:  تاريخ ، منفردا التوقيع و االدارة حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشربيني حسن محمد علي -  923

 42851   برقم

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفى محمود -  924

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  يكشر و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفى محمود -  925

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفى محمود -  926

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفى محمود -  927

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفى محمود -  928

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفى محمود -  929



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 90 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفي محمود محمد -  930

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفي محمود محمد -  931

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفي محمود محمد -  932

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفي محمود محمد -  933

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفى محمود -  934

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفى محمود -  935

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفي محمود محمد -  936

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفي محمود محمد -  937

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفي محمود محمد -  938

 25674   برقم    20190428:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفي محمود محمد -  939

   برقم    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفى محمود -  940

25674 

   برقم    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفى محمود -  941

25674 

   برقم    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفى محمود -  942

25674 

   برقم    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفى محمود -  943

25674 

   برقم    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفى محمود -  944

25674 

   برقم    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفى محمود -  945

25674 

    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفي محمود محمد -  946

 25674   برقم

    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفي محمود محمد -  947

 25674   برقم

    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفي محمود محمد -  948

 25674   برقم

    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  طةبسي توصية  محمد مصطفي محمود محمد -  949

 25674   برقم

   برقم    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفى محمود -  950

25674 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 91 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفى محمود -  951

25674 

    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفي محمود محمد -  952

 25674   برقم

    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفي محمود محمد -  953

 25674   برقم

    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد مصطفي محمود محمد -  954

 25674   برقم

    20190428:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مصطفي محمود محمد -  955

 25674   برقم

 بعنوان ذلك يكون ان على منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسان احمد خليل السيد خليل -  956

 عينى حق وتقرير التصرف باعمال القيانم فى الحق وله المباشر نشاطها ومباشرة اغراضها بتحقيق المتعلقة المسائل وفى الشركة

 34245   برقم    20190430:  تاريخ ، واالقتراض وخالفه كالرهن

 بعنوان ذلك يكون ان على منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسان احمد خليل السيد خليل -  957

 عينى حق وتقرير التصرف باعمال القيانم فى الحق وله المباشر نشاطها ومباشرة اغراضها بتحقيق المتعلقة المسائل وفى الشركة

 34245   برقم    20190430:  تاريخ ، واالقتراض وخالفه كالرهن

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190402:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه و الفتاح عبد العال عبد العال عبد -  1

39860 

    20190403:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائها الشاعر خلو ابراهيم نزيهه شركة -  2

 58856   برقم

 20936   برقم    20190404:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اسبورت الجزار شركة -  3

 20936   برقم    20190404:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها الطباخ يوسف دناه -  4

   برقم    20190404:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الجزار فهيم محمد شركة -  5

20936 

 20936   برقم    20190404:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اسبور الجزار شركة -  6

   برقم    20190404:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الجزار فؤاد محمد فهيم -  7

20936 

 20936   برقم    20190404:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اسبور الجزار شركة -  8

    20190407:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها االعصر ابراهيم اللطيف عبد عزه -  9

 24946   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 92 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190407:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه االعصر ابراهيم اللطيف عبد مصطفى -  10

 24946   برقم

   برقم    20190407:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها منير محمد  فرنديس -  11

24946 

   برقم    20190409:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ابوالخير  طه  السيد السيد -  12

34514 

   برقم    20190409:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اهوشرك ابوالخير طه السيد السيد ايمن -  13

34514 

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  البرعي ضياء وحاتم محمد -  14

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه البرعى ضياء -  15

   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  16

22098 

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه البرعى ضياءالدين -  17

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه البرعى ضياءالدين -  18

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  البرعي ضياء وحاتم محمد -  19

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن كةشر عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه البرعى ضياء -  20

   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  21

22098 

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه البرعى ضياءالدين -  22

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه البرعى ضياءالدين -  23

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  البرعي ضياء وحاتم محمد -  24

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه البرعى ضياء -  25

   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  البرعى وضياءالدين خليل محمد يحيى -  26

22098 

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه البرعى ضياءالدين -  27

 22098   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه البرعى ضياءالدين -  28

   برقم    20190410:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  29

58052 

    20190410:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  30

 58052   برقم

    20190410:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عيس الرازق عبد ابراهيم السيد -  31

 58052   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 93 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190410:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عيسى الرازق عبد ابراهيم السيد -  32

 58052   برقم

   برقم    20190416:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه العجيزي الحليم عبد محمد -  33

44280 

 24206   برقم    20190421:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه شهرم و مسجل  بسيطة توصية  وشركاه  القرموطى محمد -  34

 24206   برقم    20190421:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه  القرموطى محمد -  35

 22029   برقم    20190422:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه العال ابو محسن محمد -  36

 22029   برقم    20190422:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها الطيبانى السيد.  ع -  37

 22029   برقم    20190422:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكتة حماد العال ابو -  38

 22029   برقم    20190422:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه حماد العال ابو -  39

   برقم    20190422:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه العال ابو محسن محمد -  40

22029 

 22029   برقم    20190422:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها الطيبانى السيد.  ع -  41

 22029   برقم    20190422:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتة حماد العال ابو -  42

 22029   برقم    20190422:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه حماد العال ابو -  43

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  أ13  اجر بدون امواله الدارة قيما شاعر نعمان انطوان نديم/ السيد وتعيين شاعر داود نعمان انطوان/ السيد على الحجر توقيع -  1

 19484   برقم    20190410:  تاريخ ، حجر حكم  وشركاه شاعر  ن

  اجر بدون امواله الدارة قيما شاعر نعمان انطوان نديم/ السيد وتعيين شاعر داود نعمان انطوان/ السيد على الحجر توقيع -  2

 19484   برقم    20190410:  تاريخ ، حجر حكم  وشركاه   شاعر13

  أ13  اجر بدون امواله الدارة قيما شاعر نعمان انطوان نديم/ السيد وتعيين شاعر داود نعمان انطوان/ السيد على الحجر توقيع -  3

 19484   برقم    20190410:  تاريخ ، حجر حكم  وشركاه شاعر  ن

  اجر بدون امواله الدارة قيما شاعر نعمان انطوان نديم/ السيد وتعيين شاعر داود نعمان انطوان/ السيد على الحجر توقيع -  4

 19484   برقم    20190410:  تاريخ ، حجر حكم  وشركاه   شاعر13

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  
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   برقم    20190401:  تاريخ ، 2703  2022/10/2 حتى سارى 2017/10/3-ج  هللا عبد ابراهيم محمد محمد مروه -  1

40348 

 46225   برقم    20190401:  تاريخ ، 2701  2011/5/16-ج  سيد حسن علي عزت -  2

 46225   برقم    20190401:  تاريخ ، 2702  2021/5/14 حتى سارى 2016/5/15-ج  سيد حسن علي عزت -  3

 41356   برقم    20190401:  تاريخ ، 2725  2023/6/22 حتى سارى 2018/6/22-ج  حماده جبر حمدي محمد -  4

 56068   برقم    20190401:  تاريخ ، 2711  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  البناوى محمد احمد حميده -  5

 41031   برقم    20190401:  تاريخ ، 2472  2008/03/25-ج  حسن محمد يوسف حسن -  6

 41031   برقم    20190401:  تاريخ ، 2705  2023/3/22 حتى سارى 2018/3/23-ج  حسن محمد يوسف حسن -  7

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2708  2022/12/10 حتى سارى 2017/12/11-ج  عدالن موسى عبده عادل احمد -  8

51142 

 56473   برقم    20190401:  تاريخ ، 2710  2023/5/14 حتى سارى 2018/5/15-ج  محمد احمد السيد احمد محمد -  9

 52018   برقم    20190401:  تاريخ ، 2719  2023/1/1 حتى سارى 2018/1/1-ج  صالح احمد محمود عزيزه -  10

 53260   برقم    20190401:  تاريخ ، 2723  2023/4/2 حتى سارى 2018/4/3-ج  خلف خليل احمد رمضان هبه -  11

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2709  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  خليل الرحمن عبد محمد ابتسام -  12

55229 

 55617   برقم    20190401:  تاريخ ، 2720  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  شتا لقادرا عبد احمد فاتن -  13

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2724  2024/4/24 حتى سارى 2019/4/25-ج  سالمه محمد احمد المعاطي ابو منال -  14

42613 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2754  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  حسن محمد على الرازق عبد -  15

53885 

 48266   برقم    20190402:  تاريخ ، 2756  2022/7/26 حتى سارى 2017/7/28-ج  محمد مرزوق شوقى محمد -  16

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2736  2023/2/2 حتى سارى 2018/2/3-ج  عثمان على محمد الدين سعد خالد -  17

52656 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2735  2023/4/13 حتى سارى 2018/4/14-ج  الهادى عبد الحميد عبد حامد ياسر -  18

53388 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2751  2022/11/4 حتى سارى 2017/11/5-ج  العال عبد خلف قبيص احسان -  19

50126 

 55572   برقم    20190402:  تاريخ ، 2746  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  يوسف مصطفى محمد امنه -  20

 35973   برقم    20190402:  تاريخ ، 2741  2024/2/29 حتى سارى 2019/3/1-ج  جروب الشرقاوى -  21

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2741  2024/2/29 حتى سارى 2019/3/1-ج  الشرقاوى عباس الرحمن عبد محمد -  22

35973 

 35973   برقم    20190402:  تاريخ ، 2741  2024/2/29 حتى سارى 2019/3/1-ج  الشرقاوى الرحمن عبد محمد -  23
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 42336   برقم    20190402:  تاريخ ، 2730  2024/3/1 حتى سارى 2019/3/2-ج  محمد مسعد حسن محمد -  24

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2752  2022/11/2 حتى سارى 2017/11/3-ج  جالل محمد محمد مصطفى فتحيه -  25

50098 

 53326   برقم    20190402:  تاريخ ، 2753  2023/4/9 حتى سارى 2018/4/10-ج  فويلة فتحى حسن احمد -  26

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2747  2023/5/20 حتى سارى 2018/5/21-ج  الجواد عبد محمد محمد ياسر -  27

56823 

 56421   برقم    20190402:  تاريخ ، 2737  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  وهيب على على صابرين -  28

 47545   برقم    20190402:  تاريخ ، 2744  2011/12/12-ج  معوض احمد يوسف سمير وليد -  29

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2744  2021/12/10 حتى سارى 2016/12/11-ج  معوض احمد يوسف سمير وليد -  30

47545 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2745  2021/12/10 حتى سارى 2016/12/11-ج  معوض احمد يوسف سمير وليد -  31

47545 

   مبرق    20190402:  تاريخ ، 2734  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  الكيالنى محمد ابراهيم فاطمه -  32

55867 

 29375   برقم    20190402:  تاريخ ، 2728  2023/5/22 حتى سارى 2018/5/23-ج  الرحيم عبد مصطفى اسامه -  33

 29375   برقم    20190402:  تاريخ ، 2728  2023/5/22 حتى سارى 2018/5/23-ج  الملك -  34

 49474   برقم    20190403:  تاريخ ، 2786  2022/6/25 حتى سارى2017/6/26-ج  الوندى جرس كمال سوزان -  35

 19918   برقم    20190403:  تاريخ ، 2783  2013/9/20-ج  عاشور  عوض -  36

 19918   برقم    20190403:  تاريخ ، 2784  2023/9/18 حتى سارى 2018/9/19-ج  عاشور  عوض -  37

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2787  2023/5/6 حتى ارىس 2018/5/7-ج  عيسى حسب محمد حسب ايمان -  38

55647 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2769  2022/12/8 حتى سارى 2017/12/9-ج  المجيد عبد المجيد عبد احمد هايدى -  39

51049 

 53881   برقم    20190403:  تاريخ ، 2791  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  شحاته الوندى كامل سمير -  40

 56730   برقم    20190403:  تاريخ ، 2778  2023/5/18 حتى سارى 2018/5/19-ج  القطان على عبده على -  41

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2781  2022/10/22 حتى سارى 2017/10/23-ج  سالم حسن محمود جالل احمد -  42

49964 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2790  2023/4/28 حتى سارى 2018/4/29-ج  بركات طيهع الرحمن عبد محمد -  43

41153 

 42177   برقم    20190403:  تاريخ ، 2789  2024/1/20 حتى سارى 2019/1/21-ج  نصر علي صالح امل -  44

 52421   برقم    20190403:  تاريخ ، 2776  2023/4/15 حتى سارى 2018/1/16-ج  حسن زكى حسن زكيه -  45

 22103   برقم    20190403:  تاريخ ، 2767  2012/2/12-ج  حسن محمد حسن عواطف -  46
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 22103   برقم    20190403:  تاريخ ، 2768  2017/2/11-ج  حسن محمد حسن عواطف -  47

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2775  2023/1/15 حتى سارى 2018/1/16-ج  الشربينى متولى محمد محمد صابرين -  48

52425 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2773  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  منصور المرسى محمد نصره -  49

55992 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2764  2022/12/6 حتى سارى 2017/12/7-ج  الرشيدى حسن محمود هللا عبد محمود -  50

51382 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2839  2023/5/26 حتى سارى 2018/5/27-ج  حسن الرازق عبد محمد سمير محمود -  51

57069 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2825  2024/4/18 حتى سارى 2019/4/19-ج  محمد السيد الحليم عبد السيد -  52

42586 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2846  2023/5/11 حتى سارى 2018/5/12-ج  عروق يوسف عباس السيد شيماء -  53

56296 

 40368   برقم    20190404:  تاريخ ، 2822  2007/10/7-ج  دجاش توش الحسن ابو محمد -  54

 40368   برقم    20190404:  تاريخ ، 2823  2012/10/6-ج  دجاش توش الحسن ابو محمد -  55

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2824  2022/10/4 حتى سارى 2017/10/5-ج  دجاش توش الحسن ابو محمد -  56

40368 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2792  2022/10/22 حتى سارى  2017/10/23-ج  عيسى محمد عوض حنان -  57

49981 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2799  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  سليمان السيد الفتاح عبد رحاب -  58

54182 

 55207   برقم    20190404:  تاريخ ، 2834  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  عثمان الليل ابو محمد سحر -  59

 36099   برقم    20190404:  تاريخ ، 2793  2024/4/3 حتى سارى 2019/4/4-ج  هللا عبد سعيد محمد كامل -  60

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2838  2023/3/30 حتى سارى 2018/3/31-ج  الغني عبد محمد قرني محمد -  61

41053 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2798  2023/4/7 حتى سارى 2018/4/8-ج  الحواوشى احمد احمد زكريا ابراهيم -  62

53308 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2821  2023/12/26 حتى سارى 2018/12/27-ج  مجاهد محمد  يوسف عصام -  63

23128 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2821  2023/12/26 حتى سارى 2018/12/27-ج  واالستيراد للتجاره مجاهد -  64

23128 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2821  2023/12/26 حتى سارى 2018/12/27-ج  والتجاره لالستيراد مجاهد  مكتبه -  65

23128 

 33314   برقم    20190404:  تاريخ ، 2831  2016/12/12-ج  لالستيراد الغندور -  66
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    20190404:  تاريخ ، 2803  2022/9/10 حتى سارى 2017/9/11-ج  حجاج ابوالمعاطى معاطى ابراهيم هانى -  67

 49242   برقم

 53405   برقم    20190404:  تاريخ ، 2840  2023/4/14 حتى سارى 2018/4/15-ج  صقر احمد طه السيد محمد -  68

 19685   برقم    20190404:  تاريخ ، 2797  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  منسى  محمد    السيد    س -  69

   رقمب    20190404:  تاريخ ، 2830  2022/12/24 حتى سارى 2017/12/25-ج  قوطة محمد الدسوقى حسين ياسر -  70

51655 

 54476   برقم    20190404:  تاريخ ، 2836  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  محمد عباس فوزى -  71

 29488   برقم    20190404:  تاريخ ، 2795  2023/6/29 حتى سارى 2018/6/30-ج  توفيق محمد محمد رضا -  72

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2833  2023/11/11 حتى سارى 2018/11/12-ج  ابراهيم    غريب   صابر -  73

29917 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2845  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  ياسين ابراهيم يسرى الرحمن عبد -  74

54155 

    20190404:  تاريخ ، 2829  2022/12/22 حتى سارى 2017/12/23-ج  الحربى الجواد عبد ابراهيم عاطف انجى -  75

 51545   برقم

 41641   برقم    20190404:  تاريخ ، 2818  2023/8/24 حتى سارى 2018/8/25-ج  ابراهيم السيد زينب -  76

    20190404:  تاريخ ، 2843  2021/11/19 حتى سارى 2016/11/20-ج  اللطيف عبد محمود ياقوت الدين عصام -  77

 47387   برقم

 51051   برقم    20190404:  تاريخ ، 2815  2022/12/8 حتى سارى 2017/12/9-ج  المصرى عوض سعد عبده -  78

 35994   برقم    20190404:  تاريخ ، 2796  2024/3/3 حتى سارى 2019/3/4-ج  نويصر محمد حسن مصطفى -  79

 26207   برقم    20190404:  تاريخ ، 2835  2024/1/22 حتى سارى 2019/1/23-ج  بكير احمد ابراهيم منير -  80

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2925  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  حشيش ابو عباس محمد امل -  81

54207 

    20190407:  تاريخ ، 2868  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  صالح ابراهيم الكريم جاد السعيد شيماء -  82

 56419   برقم

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2862  2024/3/29 حتى سارى 2019/3/30-ج  الخربوطلى   حافظ  الدين عصام -  83

23305 

 54604   برقم    20190407:  تاريخ ، 2869  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  فياض حسن امين الجميل -  84

 42179   برقم    20190407:  تاريخ ، 2852  2024/3/30 حتى سارى 2019/4/1-ج  حنا عزيز ونيس رمزي -  85

 42179   برقم    20190407:  تاريخ ، 2852  2024/3/30 حتى سارى 2019/4/1-ج  حنا عزيز انيس رمزى -  86

 48311   برقم    20190407:  تاريخ ، 2875  2022/8/3 حتى سارى 2017/8/4-ج  شلبى فرج احمد طارق -  87

 29515   برقم    20190407:  تاريخ ، 2859  2023/7/8 حتى سارى 2018/7/9-ج  الفوال محمد صبح محمد -  88
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 51912   برقم    20190407:  تاريخ ، 2885  2022/12/29 حتى سارى 2017/12/30-ج  الليلى محمد محمد حنان -  90

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2886  2023/4/26 حتى سارى 2018/4/27-ج  الرحيم عبد محمود احمد احمد -  91
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 57277   برقم    20190407:  تاريخ ، 2880  2023/5/28 حتى سارى 2018/5/29-ج  االيرانى محمد محمد السيد -  92
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 42528   برقم    20190407:  تاريخ ، 2860  2024/4/3 حتى سارى 2019/4/4-ج  احمد حموده شلبي احمد -  94
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   برقم    20190407:  تاريخ ، 2870  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الطرابيلى السالم عبد محمود اسامه -  96

54460 

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2864  2022/11/30 حتى سارى 2017/12/1-ج  المجيد عبد حسن المجيد عبد محمد -  97
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   برقم    20190407:  تاريخ ، 2873  2022/10/15 حتى سارى 2017/10/16-ج  ابراهيم السيد السعيد حسن -  98
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 53741   برقم    20190407:  تاريخ ، 2853  2023/4/20 حتى ارى س 2018/4/21-ج  قنديل احمد السيد السيد -  99
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   برقم    20190407:  تاريخ ، 2884  2023/2/9 حتى سارى 2018/2/10-ج  الليلى السيد محمد محمد نصرة -  102
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   برقم    20190407:  تاريخ ، 2866  2023/5/11 حتى سارى 2018/5/12-ج  بحيرى السعيد احمد عادل احمد -  103

56224 

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2847  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  سليمان محمد احمد ابراهيم ياسر -  104

55774 

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2865  2021/11/25 حتى سارى 2016/11/26-ج  الغلبان محمد السعيد السيد -  105

47415 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2912  2024/1/13 حتى سارى 2019/1/14-ج  فرج  السيد  احمد   احمد   ملك -  106

31034 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2904  2023/12/6 حتى سارى 2018/12/7-ج  مسعود  مؤنس  انيس رامى -  107

35769 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2892  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الحليم عبد عباس محمد سوزان -  108

54550 
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 30085   برقم    20190408:  تاريخ ، 2896  2024/1/1 حتى سارى 2019/1/2-ج  عطعوط هيام -  109

 45732   برقم    20190408:  تاريخ ، 2906  2014/2/23-ج  صبح محمد زكريا اسماعيل -  110

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2915  2024/2/21 حتى سارى 2019/2/22-ج  صبح محمد زكريا اسماعيل -  111

45732 

 52256   برقم    20190408:  تاريخ ، 2894  2023/1/8 حتى سارى 2018/1/9-ج  الدسوقى حسن محمد سعاد -  112

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2918  2023/4/20 حتى سارى 2018/4/21-ج  صبح مراد ابراهيم عبده محمد هدى -  113

53779 

 54072   برقم    20190408:  تاريخ ، 2910  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  علوان محمد محسن احمد -  114

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2891  2023/11/19 حتى سارى 2018/11/20-ج  فاضل حسن محمد اشرف -  115

35682 

    20190409:  تاريخ ، 2968  2023/12/30 حتى سارى 2018/12/31-ج  فياض محمد العزيز عبد فاروق احمد -  116

 42101   برقم

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2938  2020/6/20 حتى سارى 2015/6/21-ج  اسماعيل  عبدالرحيم محمد ابراهيم -  117

24162 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2961  2022/11/3 حتى سارى 2017/11/4-ج  الجمل الرحيم عبد الرحيم عبد فاطمه -  118

50119 

 41801   برقم    20190409:  تاريخ ، 2934  2023/10/5 حتى سارى  2018/10/6-ج  احمد السيد السيد اسامه -  119

 56265   برقم    20190409:  تاريخ ، 2950  2023/5/11 حتى سارى 2018/5/12-ج  محمد على شحاته هانم -  120

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2946  2022/11/25 حتى سارى 2017/11/26-ج  معوض امين نجيب محمد هنادى -  121

50662 

 48485   برقم    20190409:  تاريخ ، 2955  2022/8/11 حتى سارى 2017/8/12-ج  الغريبى السيد السيد حسن -  122

 53328   برقم    20190409:  تاريخ ، 2964  2018/4/10-ج  فويله فتحى حسن فتحى -  123

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2923  2020/12/12 حتى سارى 2017/12/13-ج  السحراوى  مصطفى السيد -  124

28878 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2942  2023/9/21 حتى سارى 2018/9/22-ج  محمود مختار محمود محمد -  125

41753 

 20096   برقم    20190409:  تاريخ ، 2945  2024/1/12 حتى سارى 2019/1/13-ج  النطار مسعد عبده حمدى -  126

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2949  2024/3/27 حتى سارى 2019/3/28-ج  مصطفى محمد الدسوقى السيدة -  127

30284 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2935  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  عطيه الدسوقى ابراهيم عادل -  128

55951 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2933  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  البطوط حسن محمد صدقى عال -  129

55777 
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   برقم    20190409:  تاريخ ، 2939  2023/4/12 حتى سارى 2018/4/13-ج  الوهاب عبد محمد محسن فاتن -  130

53338 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2927  2023/12/23 حتى سارى 2018/12/24-ج  عبدالرحمن ابراهيم محمد ابراهيم -  131

35815 

 52691   برقم    20190409:  تاريخ ، 2926  2023/2/2 حتى سارى 2018/2/3-ج  دحما جبر فهيم مرفت -  132

 25158   برقم    20190409:  تاريخ ، 2959  2022/3/16 حتى سارى 2017/3/17-ج  الهادى عبد محمد سالم -  133

 53978   برقم    20190409:  تاريخ ، 2930/  2019/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  مسعد السعيد حلمى ناهد -  134

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2966  2022/12/18 سارى 2017/12/19-ج  على عبده تميم العربى السيد اسماء -  135

51500 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2947  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  الرفاعى على حسن محمد االء -  136

55866 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2951  2020/10/16 حتى سارى 2015/10/17-ج  القاسم ابو الغني عبد يونس هاسام -  137

45140 

 49188   برقم    20190409:  تاريخ ، 2931  2022/9/8 حتى سارى 2017/9/9-ج  سلطان الغنى عبد محمد ثريا -  138

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2928  2022/7/31 حتى سارى 2017/8/1-ج  حسانين هللا عبد محمد نعيمه -  139

48300 

 26179   برقم    20190409:  تاريخ ، 2932  5//2019/1-ج  العسيلى   سيلمان   مختار سيلمان -  140

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2962  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  محمود الحليم عبد هللا عبد نهله -  141

55636 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 2921  2022/3/27 حتى سارى 2017/3/28-ج  البوالقى  احمد احمد محمد  وائل -  142

33712 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 2986  2021/1/13 حتى سارى 2016/1/14-ج  الحمامصى محمود  انور عزيزه -  143

38190 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 2990  2023/10/25 حتى سارى 2018/10/26-ج  الزالط حسن النور ابو هشام -  144

29858 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 3000  2023/2/27 حتى سارى 2018/2/28-ج  عشرى حسن عبدالقادر حسن -  145

34836 

    20190410:  تاريخ ، 2975  2023/4/30 سارى 2018/5/1-ج  االطروش عباس محمد نصر العربى السيد ايمان -  146

 55087   برقم

   برقم    20190410:  تاريخ ، 2976  2023/5/26 حتى سارى 2018/5/27-ج  عثمان محمود مهدى محمود حنان -  147

57018 

 53831   برقم    20190410:  تاريخ ، 2995  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  حسن احمد محمد غاده -  148

   برقم    20190410:  تاريخ ، 2971  2022/12/17 حتى سارى 2017/12/18-ج  النجار مرسى فرج فوزية -  149

51434 
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56348 

   برقم    20190410:  تاريخ ، 2989  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  يمالكر عبد محمد الرحمن عبد منى -  151

54479 

 49049   برقم    20190410:  تاريخ ، 2972  2022/9/3 حتى سارى 2017/9/4-ج  زيد ابو عبده احمد رباب -  152

 41403   برقم    20190410:  تاريخ ، 2988  2018/7/2-ج  ادم احمد مصطفي اسامه -  153

   برقم    20190410:  تاريخ ، 2974  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  البوز رفاعى محمد مجدى نانسى -  154

54564 

 31652   برقم    20190410:  تاريخ ، 2979  2015/8/17-ج  العباسى مصطفى محمد ابراهيم -  155

 53129   برقم    20190411:  تاريخ ، 3016  2023/3/23 سارى 2018/3/24-ج  الفطايرى على محمود سعاد -  156

    20190411:  تاريخ ، 3005  2023/10/30 حتى سارى 2018/10/31ح  على الرحمن عبد محمد محمد محمد -  157

 26065   برقم

:  تاريخ ، 3005  2023/10/30 حتى سارى 2018/10/31ح  الرحمن عبد على الرحمن عبد عوف محمد محمد -  158

 26065   برقم    20190411

 30210   برقم    20190411:  تاريخ ، 3032  2023/2/23 حتى سارى 2018/2/24-ج  قناوى  اليمن ابو عطيات -  159

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3027  2023/6/15 حتى سارى 2018/6/16-ج  شليل السيد العال عبد السيد محمد -  160

47804 

 23752   برقم    20190411:  تاريخ ، 3007  2009/11/21-ج  الحطاب مسعد حمدم  يحى -  161

 23752   برقم    20190411:  تاريخ ، 3008  2014/11/20-ج  الحطاب مسعد محمد  يحى -  162

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3009  2024/11/18 حتى سارى 2019/11/19-ج  الحطاب مسعد محمد  يحى -  163

23752 

 57028   برقم    20190411:  تاريخ ، 3038  2023/5/26 حتى سارى 2018/5/27-ج  سليم احمد سليم سعديه -  164

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3041  2022/12/1 حتى سارى 2017/12/2-ج  منسى حسن حسن نبيل هيثم -  165

50857 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3014  2022/9/28 حتى سارى 2017/9/29-ج  مسلم سليمان محمودحسنى حسنى -  166

49501 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3015  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  التابعى حسن محمد محمد احمد -  167

55912 

    20190411:  تاريخ ، 3003  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  البشوتى  خليل  حمدى محمد  هشام محمد -  168

 26346   برقم

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3031  2023/12/6 حتى سارى 2018/12/7-ج  عزام يوسف فكرى محمد شادى -  169

57385 

 20302   برقم    20190411:  تاريخ ، 3042  2019/5/8-ج  العينين ابو ازياء -  170
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54349 

    20190411:  تاريخ ، 3011  2024/3/21 حتى سارى 2019/3/22-ج  السالم عبد  مصطفى محمد الغنى عبد -  172

 30269   برقم

 20343   برقم    20190411:  تاريخ ، 3012  2024/5/21 حتى سارى 2019/5/22-ج  حراز فؤاد عادل -  173

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3003  2024/1/5 حتى سارى 2019/1/6-ج  البشوتى خليل حمدى محمد هشام محمد -  174

26346 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3037  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  دره مصطفى محمد حربى -  175

54613 

    20190411:  تاريخ ، 3019  12/16//2022 حتى سارى 2017/12/17-ج  العال ابو الموجود عبد محمد اسامة -  176

 51360   برقم

 53200   برقم    20190411:  تاريخ ، 3006  2023/3/26 حتى سارى 2018/3/27-ج  يس محمود كامل على -  177

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3036  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  بحيرى  السعيد احمد عادل -  178

54821 

 51233   برقم    20190411:  تاريخ ، 3018  2022/12/11 حتى سارى 2017/12/12-ج  الفار حسن السيد محمد -  179

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3034  2022/12/1 حتى سارى 2017/12/2-ج  العمالوى حسن التابعى الدسوقى -  180

50838 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3020  2022/12/25 حتى سارى 2017/12/26-ج  حسين محمد رفاعى نفين -  181

51774 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3010  2022/9/24 حتى سارى 2017/9/25-ج  الحسن ابو محمد احمد سيده -  182

49422 

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3081  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  عرفه ابراهيم خضر محمد اسماء -  183

54442 

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3044  2023/5/12 حتى سارى 2018/5/13-ج  الباسل حسن طه طه راويه -  184

56332 

 52077   برقم    20190414:  تاريخ ، 3074  2023/1/1 حتى سارى 2018/1/2-ج  عباس صابر محمود امنيه -  185

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3048  2021/4/29 حتى سارى 2016/4/30-ج  السيد ابراهيم محمد ابراهيم -  186

38542 

 36865   برقم    20190414:  تاريخ ، 3034  2024/12/9 حتى سارى 2019/12/10-ج  جوده عبدالجواد بديع -  187

 54262   برقم    20190414:  تاريخ ، 3067  2018/4/23-ج  احمد السباعى الشبراوى محمد ابراهيم -  188

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3061  2023/4/19 حتي ساري2018/4/20-ج  الرحمن عبد احمد الالة عبد محمد -  189

29245 

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3071  2024/3/27 حتى سارى 2019/3/26-ج  البشوتى   حمدى محمد  سمير -  190

23296 
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 26173   برقم

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3072  2022/8/18 حتى سارى 2017/8/19-ج  الكيالنى محمد السيد هادى -  192

32806 

    20190414:  تاريخ ، 3062  2022/10/28 حتى سارى 2017/10/29-ج  بحيرى السعيد رمضان محمد رمضان -  193

 49998   برقم

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3052  2022/12/25 حتى سارى 2017/12/26-ج  قوطه مصطفى احمد محمد احمد -  194

51826 

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3080  2024/4/22 حتى سارى 2019/4/23-ج  والتصدير لالستيراد الديب مؤسسه -  195

42620 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3095  2022/5/30 حتى سارى 2017/5/31-ج  عنين  ابراهيم ابراهيم جمال -  196

33930 

 40230   برقم    20190415:  تاريخ ، 3084  2007/9/3-ج  البهنسي محمد السيد وائل -  197

 40230   برقم    20190415:  تاريخ ، 3085  2012/9/2-ج  البهنسي محمد السيد وائل -  198

 40230   برقم    20190415:  تاريخ ، 3086  2022/8/31 حتى سارى 2017/9/1-ج  البهنسي محمد السيد وائل -  199

 29425   برقم    20190415:  تاريخ ، 3082  2023/11/13 فى ويجدد 2018/11/14-ج  الكيالنى محمد السيد -  200

 42043   برقم    20190415:  تاريخ ، 3101  2013/12/13-ج  المنصوري ابراهيم السيد جمال -  201

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3102  2023/12/11 حتى سارى 2018/12/12-ج  المنصوري ابراهيم السيد جمال -  202

42043 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3108  22/10/2022 حتي ساري 23/10/2017-ج  شالطه ابراهيم محمد عزيزه -  203

49956 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3134  2023/4/20  حتي ساري 2018/4/21-ج  رفاعى عمران الدين سعد اميمه -  204

53710 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3092  2022/12/23  حتى سارى 2017/12/24-ج  نوره عباس محمود هدى -  205

51649 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3103  5/12/2023 حتي ساري ى2018/12/6-ج  هللا عبد لبيب محروس جورجينا -  206

42001 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3089  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  فقوسه  عوض حسنى زياد -  207

19944 

:  تاريخ ، 3089  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  التسويق على والتدريب التسويق الستشارات فقوسه -  208

 19944   برقم    20190415

 28111   برقم    20190415:  تاريخ ، 3091  2016/11/29-ج  العاصى   شعبان على عامر -  209

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3112  2022/12/17 حتى سارى 2017/12/18-ج  عيسى عطيه موسى ايمن -  210
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35818 

 42722   برقم    20190416:  تاريخ ، 3136  2024/5/14 حتي ساري 2019/5/15-ج  نصر محمود السيد عالء -  212

 46661   برقم    20190416:  تاريخ ، 3149  2021/7/13 حتى سارى 2016/7/14-ج  اللطيف عبد رمزي احمد -  213

    20190416:  تاريخ ، 3144  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  العاطى عبد السالم عبد خميس عمرو -  214

 56397   برقم

   برقم    20190416:  تاريخ ، 3113  2024/4/14 حتي ساري 2019/4/15-ج  فرح علي احمد داحم محمد -  215

42569 

   برقم    20190416:  تاريخ ، 3138  2023/2/2 حتى سارى 2018/2/3-ج  العطا ابو على على محمود شوقى -  216

52657 

 42506   برقم    20190416:  تاريخ ، 3115  2024/4/3 حتي ساري 2019/4/4-ج  قمريه محمد السيد حنان -  217

   برقم    20190416:  تاريخ ، 3130  2022/12/24 حتى سارى 2017/12/25-ج  العنين ابو ابراهيم ابراهيم احمد -  218

51661 

 52132   برقم    20190416:  تاريخ ، 3147  2023/1/4 حتي ساري 2018/1/5-ج  البالسى حسين مسعد حربيه -  219

   برقم    20190416:  تاريخ ، 3114  2023/1/19 حتي ساري 2018/1/20-ج  ابراهيم محمد فوزي محمد -  220

40747 

 53713   برقم    20190416:  تاريخ ، 3146  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  يونس احمد محمد احمد -  221

:  تاريخ ، 3119  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  الرحمن دعب محمود الرحمن عبد محمود كاميليا -  222

 55307   برقم    20190416

   برقم    20190416:  تاريخ ، 3126  2022/9/22 حتي ساري 2017/9/23-ج  ابراهيم داود زيد ابو محمد -  223

49367 

   برقم    20190416:  تاريخ ، 3137  2024/3/10 حتي ساري 2019/3/11-ج  هللا حماية احمد نورالدين عزيزه -  224

42379 

   برقم    20190417:  تاريخ ، 3166  2024/4/28 حتى سارى 2019/4/29-ج  الرب جاد ابراهيم المجد ابو محمود -  225

42641 

 41563   برقم    20190417:  تاريخ ، 3148  2023/8/9 حتى سارى 2018/8/10-ج  موسى حبيب لطفي ايمن -  226

   برقم    20190417:  تاريخ ، 3164  2022/10/21 حتى سارى 2017/10/22-ج  خضر محمد السيد فاروق احمد -  227

49887 

 46516   برقم    20190417:  تاريخ ، 3065  2021/6/23 حتى سارى 2016/6/24-ج  النعيم عبد علي محمد -  228

   برقم    20190417:  تاريخ ، 3167  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  عثمان على عثمان الدين عماد -  229

49350 

   برقم    20190417:  تاريخ ، 3159  2023/12/21 حتى سارى 2018/12/22-ج  عيسى احمد حسنين حامد سها -  230

47838 
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   برقم    20190417:  تاريخ ، 3155  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  شتيوى سعد رشاد محمود جيهان -  231

55811 

    20190417:  تاريخ ، 3165  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  البرنس على محمد رضا محمد مرفت -  232

 54862   برقم

   برقم    20190417:  تاريخ ، 3172  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  لطفى محمد مختار ابراهيم هللا منه -  233

55376 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3173  2023/11/12 حتى سالرى 2018/11/13-ج  علي حسين عوض احمد -  234

41953 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3190  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  جوده رضوان رضوان منى -  235

56393 

 20190   برقم    20190418:  تاريخ ، 3199  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  للمقاوالت  البنا  مسعد  كامل -  236

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3195  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  التابعى محمد توفيق فتحى السيده -  237

56425 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3191  2023/10/17 حتى سارى 2018/10/18-ج  الحماوصى محمد احمد  محسن -  238

35563 

 31260   برقم    20190418:  تاريخ ، 3193  2019/4/25-ج  عوف طه مسعد محمد -  239

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3197  2023/2/10 حتى سارى 2018/2/11-ج  خليل حسين احمد حسين محمد -  240

52853 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3205  2023/10/25 حتى سارى 2018/10/26-ج  الشعراوي غريب محمد ناهد -  241

41884 

 28333   برقم    20190418:  تاريخ ، 3180  1997/3/28-ج  العزبى مسعد محمد زهور -  242

 28333   برقم    20190418:  تاريخ ، 3181  2002/3/27-ج  العزبى مسعد محمد زهور -  243

 28333   برقم    20190418:  تاريخ ، 3182  2007/3/26-ج  العزبى مسعد محمد زهور -  244

 28333   برقم    20190418:  تاريخ ، 3183  2012/3/25-ج  العزبى مسعد محمد زهور -  245

 28333   برقم    20190418:  تاريخ ، 3184  2017/3/24-ج  العزبى مسعد محمد زهور -  246

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3204  2022/11/24 حتى سارى 2017/11/25-ج  عوض محمد محمود رباب -  247

50627 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3200  2020/12/11 حتى سارى 2015/12/12-ج  المعطي عبد محمد حسن محمد -  248

45411 

 47064   برقم    20190418:  تاريخ ، 3210  2016/9/15-ج  الشهاوي علي احمد كريمه -  249

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3194  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  الهندى محمد محمود ماجده -  250

56454 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3176  2023/5/11 حتى سارى 2018/4/18-ج  رضوان احمد محمد ابراهيم -  251

56228 
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 49927   برقم    20190418:  تاريخ ، 3207  2017/10/22-ج  حسن على اسماعيل حسن احمد -  252

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3178  2023/2/4 حتى سارى 2018/2/5-ج  الجوخ متولى محمد محمد السيده -  253

52729 

 53973   برقم    20190418:  تاريخ ، 3179  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  عبده عثمان موسى ناصر -  254

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3175  2024/4/28 حتى سارى 2019/4/29-ج  يوسف متولى محمد  حسن -  255

30366 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3206  2021/10/24 حتى سارى 2016/10/25-ج  درغام توفيق محمد اميره -  256

39141 

 41159   برقم    20190421:  تاريخ ، 3279  2023/4/25 حتي ساري 2018/4/26-ج  الشناوي شلبي السيد ايمان -  257

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3243  2022/12/11 حتي ساري 2017/12/12-ج  هللا عبد على العربي السيد منال -  258

51221 

    20190421:  تاريخ ، 3236  2023/5/17 حتى سارى 2018/5/18-ج  العباسى اسماعيل ابراهيم محمد ريهام -  259

 56623   برقم

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3237  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الغباشى فرح حسن اخالص -  260

54542 

 34155   برقم    20190421:  تاريخ ، 3217  2007/7/26-ج  شادوفه مصطفى احمد مصطفى -  261

 34155   برقم    20190421:  تاريخ ، 3218  2012/7/25-ج  شادوفه مصطفى احمد مصطفى -  262

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3218  2022/7/23 حتى سارى 2017/7/24-ج  شادوفه مصطفى احمد مصطفى -  263

34155 

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3217  2022/7/23 حتى سارى 2017/7/24-ج  شادوفه مصطفى احمد مصطفى -  264

34155 

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3219  2022/7/23 حتى سارى 2017/7/24-ج  شادوفه مصطفى احمد مصطفى -  265

34155 

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3226  2024/5/14 حتى سارى 2019/5/15-ج  عيش يوسف  محمد  طلعت   محمد -  266

26362 

 48902   برقم    20190421:  تاريخ ، 3228  2022/9/1 حتى سارى 2017/9/2-ج  فراج ابراهيم يوسف نصره -  267

 54063   برقم    20190421:  تاريخ ، 3221  2024/4/22 حتى سارى 2019/4/23-ج  طة السيد سوزان -  268

 55365   برقم    20190421:  تاريخ ، 3214  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  هللا عبد امين عوض رضوى -  269

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3225  2020/11/15 حتى سارى 2015/11/16-ج  السيد محمد محمد ايهاب -  270

31951 

 20318   برقم    20190421:  تاريخ ، 3250  2024/5/10 حتي ساري 2019/5/11-ج  الديب توفيق محمد نادية -  271

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3235  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  هريدى محمد اللطيف عبد زينب -  272

55483 
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   برقم    20190421:  تاريخ ، 3216  2022/12/28 حتي ساري2017/12/29-ج  الزينى محمد محمد سعيد بسمه -  273

51795 

 46187   برقم    20190422:  تاريخ ، 3238  2016/5/6-ج  رجب الحليم عبد محمد عبده -  274

   برقم    20190422:  تاريخ ، 3270  2023/10/19 حتي ساري 2018/10/20-ج  السمان محمد احمد محمد -  275

41860 

   برقم    20190422:  تاريخ ، 3244  2022/12/16 حتي ساري 2017/12/17-ج  دهمان اللطيف عبد محمد شيماء -  276

51348 

 48618   برقم    20190422:  تاريخ ، 3249  2017/8/15-ج  رفاعى الخالق عبد لطفى  محمد -  277

   برقم    20190422:  تاريخ ، 3258  2023/5/12 حتي ساري 2018/5/13-ج  النعناعى ابراهيم حسن عزيزه -  278

56354 

 54781   برقم    20190422:  تاريخ ، 3245  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  ريان احمد احمد ناديه -  279

   برقم    20190422:  تاريخ ، 3242  2023/12/13 حتي ساري 2018/12/14-ج  الدين كريم شعبان احمد حنيدق -  280

42036 

   برقم    20190422:  تاريخ ، 3256  2024/2/25 حتي ساري 2019/2/26-ج  فراج محمد عبدالعزيز السيد محمد -  281

35965 

 53870   برقم    20190423:  تاريخ ، 3260  2023/4/21 حتي ساري 2018/4/22-ج  جبر احمد جبر احمد -  282

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3272  2023/9/15 حتي ساري 2017/9/16-ج  منصور محمد احمدرشدى مياده -  283

49276 

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3273  2023/4/21 حتي ساري 2018/4/22-ج  سليمان منصور اسكندر مايكل -  284

53866 

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3267  2014/12/25 حتي ساري 2019/12/26-ج  خليل بوسف محمد نبيل -  285

43728 

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3268  2019/12/24 حتي ساري 2014/12/25-ج  خليل بوسف محمد نبيل -  286

43728 

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3261  2023/5/13 حتي ريسا 2018/5/14-ج  الدنارى اسماعيل ابراهيم السيد -  287

56429 

 21176   برقم    20190423:  تاريخ ، 3271  2015/12/1-ج  شلبى محمد محمد -  288

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3263  2015/5/12 حتي ساري 2010/5/13-ج  عامر علي عبده مسعد غريب -  289

36390 

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3264  2020/5/11 حتي ساري 2015/5/12-ج  عامر علي عبده مسعد غريب -  290

36390 

 35959   برقم    20190424:  تاريخ ، 3304  2024/2/22 حتى سارى 2019/2/23-ج  هديه محمود محمود ياسر -  291

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3303  2022/12/10 حتى سارى 2017/12/11-ج  يوسف محمد هللا عبد امل -  292

51179 
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 47509   برقم    20190424:  تاريخ ، 3293  2011/12/9-ج  ثاقب ابراهيم جمال السيد -  293

 47509   برقم    20190424:  تاريخ ، 3294  2016/12/8-ج  ثاقب ابراهيم جمال السيد -  294

    20190424:  تاريخ ، 3310  20235/11 حتى سارى 2018/5/12-ج  الحق عبد نىالشربي المعطى عبد الشربينى -  295

 56201   برقم

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3317  2023/5/14 حتى سارى 2018/5/15-ج  السيد احمد السعيد مصطفى نجوى -  296

56490 

 35353   برقم    20190424:  تاريخ ، 3296  2023/8/11 حتى سارى 2018/8/12-ج  ابراهيم مسعود ابراهيم -  297

 50251   برقم    20190424:  تاريخ ، 3287  2022/11/10 حتى سارى 2017/11/11-ج  مسعد حسن منير منال -  298

 36120   برقم    20190424:  تاريخ ، 3318  2024/4/20 حتى سارى 2019/4/21-ج  شحاته عطيه فوزى هاله -  299

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3316  2023/5/14 حتى سارى 2018/5/15-ج  السيد احمد السعيد مصطفى وفاء -  300

56487 

 54144   برقم    20190424:  تاريخ ، 3319  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الشين على ابراهيم زينب -  301

 56327   برقم    20190424:  تاريخ ، 3307  2023/5/12 حتى سارى 2018/5/13-ج  ايوب عبده فاروق ايمان -  302

 57135   برقم    20190424:  تاريخ ، 3315  2023/5/27 حتى سارى 2018/5/28-ج  طلبه السيد سمير هبه -  303

 36022   برقم    20190424:  تاريخ ، 3309  2024/3/14 حتي ساري 2019/3/15-ج  عبدالواحد الباز عزيزه -  304

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3297  2022/12/4 حتى سارى 2017/12/5-ج  سليم حسين حسين حسين نجالء -  305

50965 

 42020   برقم    20190424:  تاريخ ، 3306  2023/12/8 حتى سارى 2018/12/9-ج  احمد محمد احمد محمد -  306

 30432   برقم    20190424:  تاريخ ، 3299  2024/5/20 حتي ساري 2019/5/21-ج  جودة عوض عبده زينب -  307

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3311  2022/12/18 حتى سارى 2017/12/19-ج  محمد انورمحمود راندا -  308

51456 

 40847   برقم    20190424:  تاريخ ، 3291  2018/2/2 حتي ساري 2013/2/3-ج  الهوبي محمد السيد محمد -  309

 40847   برقم    20190424:  تاريخ ، 3292  2023/2/1 حتي ساري 2018/2/2-ج  الهوبي محمد السيد محمد -  310

 42258   برقم    20190424:  تاريخ ، 3295  2024/2/15 حتى سارى 2019/2/16-ج  والتكييف للتبريد الشريف -  311

 42258   برقم    20190424:  تاريخ ، 3295  2024/2/15 حتى سارى 2019/2/16-ج  الشريف صابر محمد وليد -  312

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3302  2023/1/4 حتي ساري 2018/1/5-ج  حمام سعد الدين صالح اسراء -  313

52105 

 55180   برقم    20190424:  تاريخ ، 3298  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  على احمد محمود ليلى -  314

   برقم    20190428:  تاريخ ، 3324  2023/5/10 حتي ساري 2018/5/11-ج  الجندى شلبى عباس فهمى ساره -  315

56163 

 56389   برقم    20190428:  تاريخ ، 3328  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  عمر محمد احمد هناء -  316
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   برقم    20190428:  تاريخ ، 3336  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  محمد صقر الدين عز محمد فتحى -  317

55194 

   برقم    20190428:  تاريخ ، 3337  2024/3/17 حتي ساري 2019/3/18-ج  بدران مصطفي احمد محمد -  318

42421 

   قمبر    20190430:  تاريخ ، 3361  2024/4/14 حتي ساري 2019/4/15-ج  النجار  محمد احمد  هللا  عبد -  319

26328 

 30372   برقم    20190430:  تاريخ ، 3346  2024/4/29 حتى سارى 2019/4/30-ج  النور ابو محسن -  320

   برقم    20190430:  تاريخ ، 3341  2022/11/2 حتى سارى 2017/11/3-ج  الخميسى طه عيد محمد محمد -  321

40477 

 53173   برقم    20190430:  تاريخ ، 3358  2023/3/25 حتى سارى 2018/3/26-ج  الدمك عبده حسن زينب -  322

   برقم    20190430:  تاريخ ، 3349  2024/5/25 حتي ساري 2019/5/26-ج  لالستيراد حسن جمال مكتب -  323

20346 

 45579   برقم    20190430:  تاريخ ، 3355  2011/1/28-ج  النجار الدسوقي ابراهيم انيس محمد -  324

   برقم    20190430:  تاريخ ، 3357  2021/1/26 حتى سارى 2016/1/27-ج  النجار الدسوقي ابراهيم انيس محمد -  325

45579 

   برقم    20190430:  تاريخ ، 3353  2024/5/7 حتي ساري 2019/5/8-ج  الماحى  ابراهيم احمد خليل محمد -  326

23357 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2714  2024/4/3 حتى سارى 2019/4/1-ج  وشركاه الشحنه رزق احمد مصطفى -  1

36090 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2714  2024/4/3 حتى سارى 2019/4/1-ج  والده وا  الشحنه رزق احمد مصطفى -  2

36090 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2714  2024/4/3 حتى سارى 2019/4/1-ج  وشركاه الشحنه رزق احمد صطفىم -  3

36090 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2714  2024/4/3 حتى سارى 2019/4/1-ج  والده وا  الشحنه رزق احمد مصطفى -  4

36090 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2716  2021/7/8 حتى سارى 2016/7/9-ج  شركاة و عيسى مصطفى محمد اسامة -  5

27781 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 2706  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  وشريكته رفاعى عثمان احمد السيد -  6

54901 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 110 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190401 : تاريخ ، 2712  2024/3/27 حتى سارى 2019/3/26-ج  وشريكه الشوبكى نصر الوهاب عبد اسالم -  7

 57448   برقم

 35628   برقم    20190402:  تاريخ ، 2750  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  وشركاه دياب  السيد خالد -  8

 35628   برقم    20190402:  تاريخ ، 2750  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  وشركاه دياب  السيد  طارق -  9

 35628   برقم    20190402:  تاريخ ، 2750  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  وشريكتها  دياب  مركز -  10

 35628   برقم    20190402:  تاريخ ، 2750  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  وشركاه دياب  السيد خالد -  11

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2750  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  وشركاه دياب  السيد  طارق -  12

35628 

 35628   برقم    20190402:  تاريخ ، 2750  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  وشريكتها  دياب  مركز -  13

 37799   برقم    20190402:  تاريخ ، 2749  2020/9/8 حتى سارى 2015/9/9-ج  وشريكتيه غنيم وائل -  14

:  تاريخ ، 2749  2020/9/8 حتى سارى 2015/9/9-ج(   الطبيه للنظارات شركائها و منيكر 0 س)  غنيم اوالد -  15

 37799   برقم    20190402

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2749  2020/9/8 حتى سارى 2015/9/9-ج  الطبيه للنظارات وشريكه غنيم محمد -  16

37799 

 37799   برقم    20190402:  تاريخ ، 2749  2020/9/8 حتى سارى 2015/9/9-ج  للنظارات وشركاه غنيم وائل -  17

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  الحبال وشاهر ابراهيم احمد سامى -  18

19175 

 19175   برقم    20190402:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  وشركاه ابراهيم احمد سامى -  19

 19175   برقم    20190402:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  وشركاه ابراهيم احمد سامى -  20

 19175   برقم    20190402:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  وشركاه الحجراتي مسعد -  21

:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  شركاهم و الحجراتي عباس مسعد و يدالس نعيمهصالح شركه -  22

 19175   برقم    20190402

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  الحبال وشاهر ابراهيم احمد سامى -  23

19175 

 19175   برقم    20190402:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  وشركاه ابراهيم احمد سامى -  24

 19175   برقم    20190402:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  وشركاه ابراهيم احمد سامى -  25

 19175   برقم    20190402:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  وشركاه الحجراتي مسعد -  26

:  تاريخ ، 2729  2022/9/22 حتى سارى 2017/9/23-ج  شركاهم و الحجراتي عباس مسعد و السيد نعيمهصالح شركه -  27

 19175   برقم    20190402

    20190402:  تاريخ ، 2738  2022/12/29 حتى سارى 2017/12/30-ج  وشريكها الخواجة السيد احمد زوزو -  28

 51935   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 111 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2742  2021/8/4 حتى سارى 2016/8/5-ج  وشركاها النجيرى عبده محمد سميره -  29

16484 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2742  2021/8/4 حتى سارى 2016/8/5-ج  وشركاه عوض على محمد محمد -  30

16484 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2732  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  وشريكه هجرس احمد محمد فاروق -  31

41175 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2732  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  وشريكه هجرس احمد محمد فاروق -  32

41175 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2732  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  وشركاه هجرس احمد محمد فاروق -  33

41175 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2732  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  وشريكه هجرس احمد محمد فاروق -  34

41175 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2732  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  وشريكه هجرس احمد محمد فاروق -  35

41175 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2732  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  وشركاه هجرس حمدا محمد فاروق -  36

41175 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2731  2023/8/13 حتى سارى 2018/8/14-ج  وشريكته  قوطه السعيد  عوض -  37

19888 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2731  2023/8/13 حتى سارى 2018/8/14-ج  وشركاه قوطه السييد السعيد عوض -  38

19888 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2731  2023/8/13 حتى سارى 2018/8/14-ج  شريكه و قوطه السعيد عوض -  39

19888 

 19888   برقم    20190402:  تاريخ ، 2731  2023/8/13 حتى سارى 2018/8/14-ج  التجاريه قوطه شركه -  40

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2731  2023/8/13 حتى سارى 2018/8/14-ج  وشريكته  قوطه السعيد  عوض -  41

19888 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2731  2023/8/13 حتى سارى 2018/8/14-ج  وشركاه قوطه السييد السعيد عوض -  42

19888 

   برقم    20190402:  تاريخ ، 2731  2023/8/13 حتى سارى 2018/8/14-ج  شريكه و قوطه السعيد عوض -  43

19888 

 19888   برقم    20190402:  تاريخ ، 2731  2023/8/13 حتى سارى 2018/8/14-ج  التجاريه قوطه شركه -  44

 57450   برقم    20190402:  تاريخ ، 2760  2024/3/29 حتى سارى 2019/3/30-ج  وشركاه وهبه ابراهيم -  45

   برقم    20190403:  تاريخ ، 1766  2022/11/14 حتى سارى 2017/11/15-ج  وشركاه  بصله  ابراهيم محمد -  46

34555 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 1766  2022/11/14 حتى سارى 2017/11/15-ج  وشركاه  بصله  ابراهيم محمد -  47

34555 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 112 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2785  2024/2/26 حتى سارى 2019/2/27-ج  وشريكها الشعراوى احمد سهير -  48

30223 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2785  2024/2/26 حتى سارى 2019/2/27-ج  وشريكتها الشعراوى احمد سهير -  49

30223 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 2765  2020/1/26 حتى سارى 2015/1/27-ج  وشركاه هالل محمد القادر عبد محمد -  50

20695 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2817  2024/4/28 حتى سارى 2019/4/29-ج  وشركاه رضوان خليل محمد -  51

42636 

 30159   برقم    20190404:  تاريخ ، 2820  2024/1/28 حتى سارى 2019/1/29-ج  وشريكته كمالو محمد محمد -  52

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2794  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاه حافظ حسن محمد فاطمه -  53

41927 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2805  2024/3/16 حتى سارى 2019/3/17-ج  شركاه و  سليمان يعقوب  لبيب -  54

20207 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2805  2024/3/16 حتى سارى 2019/3/17-ج  شركاه و  سليمان يعقوب  لبيب -  55

20207 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2802  2024/2/22 حتى سارى 2019/2/23-ج  وشريكه همام الراضي عبد مصطفي -  56

42288 

    20190404:  تاريخ ، 2800  2023/10/26 حتى سارى 2018/10/27-ج  وشريكته الرازقى حامد محمد اسامه -  57

 35607   برقم

  2023/10/26 حتى سارى 2018/10/27-ج  السيارات  غيار  لقطع وشركاه  الرازقى محمود  حامد محمد  اسامه -  58

 35607   برقم    20190404:  تاريخ ، 2800

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2813  2023/12/20 حتى سارى 2018/12/21-ج  وشريكه هللا حسب السيد شركة -  59

35801 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2813  2023/12/20 حتى سارى 2018/12/21-ج  وشركاه هللا حسب السيد شركة -  60

35801 

 42312   برقم    20190404:  تاريخ ، 2826  2024/2/29 حتى سارى 2019/3/1-ج  وشركاه حسن حجازي هشام -  61

 28387   برقم    20190404:  تاريخ ، 2808  2003/9/26-ج  وشركاها  عوض ابو  حافظ  محمد  منى -  62

 28387   برقم    20190404:  تاريخ ، 2809  2008/9/25-ج  وشركاها  عوض ابو  حافظ  محمد  منى -  63

 28387   برقم    20190404:  تاريخ ، 2810  2013/9/24-ج  وشركاها  عوض ابو  حافظ  محمد  منى -  64

    20190404:  تاريخ ، 2819  2023/9/22 حتى يسارى 2018/9/23-ج  وشركاها  عوض ابو  حافظ  محمد  منى -  65

 28387   برقم

    20190404:  تاريخ ، 41739  2019/11/26 حتى ساؤرى 2014/11/27-ج  وشركاه الرازقي حامد محمد محمد -  66

 41739   برقم

    20190404:  تاريخ ، 41739  2019/11/26 حتى ساؤرى 2014/11/27-ج  وشريكه الرازقى محمود حامد محمد -  67

 41739   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 113 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 28387   برقم    20190404:  تاريخ ، 2808  2012/11/28-ج  وشركاه هاللى عبدالسالم محمد -  68

 28387   برقم    20190404:  تاريخ ، 2808  2012/11/28-ج  وشركاه هاللى عبدالسميع محمد -  69

 28387   برقم    20190404:  تاريخ ، 2808  2012/11/28-ج  وشركاها  عوض ابو حافظ محمد منى -  70

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2809  2022/11/26 حتى سارى 2017/11/27-ج  وشركاه هاللى عبدالسالم محمد -  71

28387 

   برقم    20190404:  تاريخ ، 2809  2022/11/26 حتى سارى 2017/11/27-ج  وشركاه هاللى عبدالسميع محمد -  72

28387 

    20190404:  تاريخ ، 2809  2022/11/26 حتى سارى 2017/11/27-ج  وشركاها  عوض ابو حافظ محمد منى -  73

 28387   برقم

 19950   برقم    20190407:  تاريخ ، 2850  2013/10/4-ج  وشركاها النجا ابو حسن سعاد -  74

 19950   برقم    20190407:  تاريخ ، 2850  2013/10/4-ج  خليل النجاوج ابو  س -  75

 19950   برقم    20190407:  تاريخ ، 2850  2013/10/4-ج  النجا ابو الحى عبد مصطفى -  76

 19950   برقم    20190407:  تاريخ ، 2850  2013/10/4-ج  وشركاها النجا ابو حسن سعاد -  77

 19950   برقم    20190407:  تاريخ ، 2850  2013/10/4-ج  خليل النجاوج ابو  س -  78

 19950   برقم    20190407:  تاريخ ، 2850  2013/10/4-ج  النجا ابو الحى عبد مصطفى -  79

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2851  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  وشركاها النجا ابو حسن سعاد -  80

19950 

 19950   برقم    20190407:  تاريخ ، 2851  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  خليل النجاوج ابو  س -  81

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2851  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  النجا ابو الحى عبد مصطفى -  82

19950 

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2851  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  وشركاها النجا ابو حسن سعاد -  83

19950 

 19950   برقم    20190407:  تاريخ ، 2851  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  خليل النجاوج ابو  س -  84

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2851  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  النجا ابو الحى عبد مصطفى -  85

19950 

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2882  2024/4/14 حتى سارى 2019/4/15-ج  شركاه  و  الشوش  ابراهيم   طارق -  86

26324 

 30362   برقم    20190407:  تاريخ ، 2861  2024/2/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  لالستيراد حشيش ال -  87

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2861  2024/2/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  وشريكه  حشيش حسن ابراهيم محمد -  88

30362 

:  تاريخ ، 2858  2022/6/16 حتى سارى 2017/6/17-ج  حمام الحميد عبد علي وفاطمه الجوهري امين رانيا -  89

 18985   برقم    20190407



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 114 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، 2858  2022/6/16 حتى سارى 2017/6/17-ج  حمام الحميد عبد علي وفاطمه الجوهري امين رانيا -  90

 18985   برقم    20190407

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2883  2024/3/14 حتى سارى 2019/3/15-ج  شركاها  و  السيوفى    حسن  هنيه -  91

20204 

 20204   برقم    20190407:  تاريخ ، 2883  2024/3/14 حتى رىسا 2019/3/15-ج  شركاه و  بقالوه -  92

   برقم    20190407:  تاريخ ، 2863  2024/3/19 حتى سارى 2019/3/20-ج  شركاها و   العدل    الصاوى   هنيه -  93

26285 

:  تاريخ ، 2863  2024/3/19 حتى سارى 2019/3/20-ج  شريكته  و  عبده المعاطى  ابو  محمود  محمد  شركه -  94

 26285   برقم    20190407

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2897  2024/2/18 حتى سارى 2019/2/19-ج  وشركاه سالمه حسن ابراهيم -  95

35933 

 ، 2897  2024/2/18 حتى سارى 2019/2/19-ج  ابوعميره ابراهيم محمد/  السيد وشريكه سالمه حسن ابراهيم ابراهيم -  96

 35933   برقم    20190408:  تاريخ

 20185   برقم    20190408:  تاريخ ، 2902  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  وشريكها حسين احمد منيره -  97

 20185   برقم    20190408:  تاريخ ، 2902  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  شركاها و حسين  احمد منيره -  98

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2902  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  شركاها و    رمضان  حسين  احمد منيره -  99

20185 

 20185   برقم    20190408:  تاريخ ، 2902  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  وشريكها حسين احمد منيره -  100

 20185   برقم    20190408:  تاريخ ، 2902  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  شركاها و حسين  احمد منيره -  101

    20190408:  تاريخ ، 2902  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  شركاها و    رمضان  حسين  احمد منيره -  102

 20185   برقم

 22604   برقم    20190408:  تاريخ ، 2893  2022/12/19 حتى سارى 2017/12/20-ج  وشركاه منسى عادل -  103

    20190408:  تاريخ ، 2893  2022/12/19 حتى سارى 2017/12/20-ج  وشركاهما  ويجهمنى عادل شركه -  104

 22604   برقم

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2893  2022/12/19 حتى سارى 2017/12/20-ج  وشركاه منسي حسن السيد يحيي -  105

22604 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2911  2023/7/15 حتى سارى 2018/7/16-ج  وشريكتهم للتجارة الحطاب -  106

29517 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2911  2023/7/15 حتى سارى 2018/7/16-ج  وشركاهم للتجارة الحطاب -  107

29517 

 26209   برقم    20190408:  تاريخ ، 2916  2024/1/28 حتى سارى 2019/1/29-ج  حمام شركه -  108

 26209   برقم    20190408:  تاريخ ، 2916  2024/1/28 حتى سارى 2019/1/29-ج  االهليه حمام اسواق -  109

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2913  2024/3/20 حتى سارى 2019/3/21-ج  وشريكتة رياض مفيد شوقى -  110

20226 
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 20226   برقم    20190408:  تاريخ ، 2913  2024/3/20 حتى سارى 2019/3/21-ج  وشركاه شوقى ايمن -  111

:  تاريخ ، 2913  2024/3/20 حتى سارى 2019/3/21-ج  وشريكاتيهما مفيد شوقي وايمن رياض مفيد شوقي -  112

 20226   برقم    20190408

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2913  2024/3/20 حتى سارى 2019/3/21-ج  وشريكها  الياس فهيم  لوريس -  113

20226 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2898  2024/4/14 حتى سارى 2019/4/15-ج  وشركاه ابراهيم بدر محمد بدر -  114

42572 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2898  2024/4/14 حتى سارى 2019/4/15-ج  وشركاه ابراهيم بدر محمد بدر -  115

42572 

:  تاريخ ، 2965  2024/2/27 حتى سارى 2019/2/28-ج  وشركاءه العزيز عبد هللا عبد الدسوقي السادات -  116

 42328   برقم    20190409

 46344   برقم    20190409:  تاريخ ، 2936  2011/5/31-ج  وشركاه عوض قناوي رشوان ممدوح شركه -  117

 46344   برقم    20190409:  تاريخ ، 2936  2011/5/31-ج  وشريكه عوض يقناو رشوان ممدوح شركه -  118

 46344   برقم    20190409:  تاريخ ، 2937  2016/5/30-ج  وشركاه عوض قناوي رشوان ممدوح شركه -  119

 46344   برقم    20190409:  تاريخ ، 2937  2016/5/30-ج  وشريكه عوض قناوي رشوان ممدوح شركه -  120

:  تاريخ ، 2929  2023/6/12 حتى سارى 2018/6/13-ج  وشركاءهم السنبارى السيد السيد السنبارى مختار حسين -  121

 35161   برقم    20190409

    20190410:  تاريخ ، 2981  2024/3/16 حتى سارى 2019/3/17-ج  وشركاه المعاطى ابو الدين سعد محمد -  122

 47848   برقم

   برقم    20190410:  تاريخ ، 2980  2022/11/25 حتى سارى 2017/11/26-ج  وشريكه رمضان السيد ياسر -  123

34594 

 34594   برقم    20190410:  تاريخ ، 2980  2022/11/25 حتى سارى 2017/11/26-ج  وشريكها  مهديه -  124

    20190410:  تاريخ ، 2970  2023/4/20 حتى سارى 2018/4/21-ج  وشركائها الحمامى محمدود فتحى نبيله -  125

 54472   برقم

 20059   برقم    20190410:  تاريخ ، 2977  2013/12/23-ج  عياده  كمال و  العشماوى   رمضان -  126

 20059   برقم    20190410:  تاريخ ، 2977  2013/12/23-ج  شريكته و   عياده محمد  كمال  شركه -  127

    20190410:  تاريخ ، 2977  2013/12/23-ج  حسنين  شوان  محمد  فايقه   شريكته  و  عياده  محمد  كمال شركه -  128

 20059   برقم

 20059   برقم    20190410:  تاريخ ، 2977  2013/12/23-ج  وشركاها حسنين رشوان محمد فايقه -  129

    20190410:  تاريخ ، 2978  2023/12/21 حتى سارى 2018/12/22-ج  عياده  كمال و  العشماوى   رمضان -  130

 20059   برقم

    20190410:  تاريخ ، 2978  2023/12/21 حتى سارى 2018/12/22-ج  شريكته و   عياده محمد  كمال  شركه -  131

 20059   برقم
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  2023/12/21 حتى سارى 2018/12/22-ج  حسنين  شوان  محمد  فايقه   شريكته  و  عياده  محمد  كمال شركه -  132

 20059   برقم    20190410:  تاريخ ، 2978

    20190410:  تاريخ ، 2978  2023/12/21 حتى سارى 2018/12/22-ج  وشركاها حسنين رشوان محمد فايقه -  133

 20059   برقم

    20190411:  تاريخ ، 3001  2021/6/27 حتى سارى 2016/6/28-ج  شركاها و الحسن ابو محمد مسعد دينا -  134

 46520   برقم

 35286   برقم    20190411:  تاريخ ، 3033  2019/7/22 حتى سارى 2018/7/23-ج  وشريكته ياسر -  135

 35286   برقم    20190411:  تاريخ ، 3033  2019/7/22 حتى سارى 2018/7/23-ج  وشركاه ياسر -  136

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3040  2022/5/13 حتى سارى 2017/5/14-ج  وشركاه التابعي السيد محمد احمد -  137

33858 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3040  2022/5/13 حتى سارى 2017/5/14-ج  وشركاه التابعى السيد محمد ابراهيم -  138

33858 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3040  2022/5/13 حتى سارى 2017/5/14-ج  وشركاه  التابعى السيد محمد محمد -  139

33858 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3023  2023/3/31 حتى سارى 2018/4/1-ج  وشركائه الرفاعي عالء محمد شركه -  140

41063 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 3035  2024/1/23 حتى سارى 2019/1/24-ج  وشركاه الحميد عبد مجدي محمد -  141

42198 

   برقم    20190411:  تاريخ ، 30313  2020/1/22 حتى سارى 2015/1/23-ج  وشركاه حراز فؤاد  عادل -  142

17236 

  2020/1/22 حتى سارى 2015/1/23-ج  شركاه و حراز فؤاد عادل)  الخارجيه التجاره و للتصدير حراز شركه -  143

 17236   برقم    20190411:  تاريخ ، 30313

    20190414:  تاريخ ، 3055  2020/11/18 حتى سارى 2015/11/19-ج  وشركاها فرهود سليمان الحميد عبد نجاه -  144

 45254   برقم

    20190414:  تاريخ ، 3055  2020/11/18 حتى سارى 2015/11/19-ج  وشركاها عمر ابو محمد على على شاديه -  145

 45254   برقم

 36092   برقم    20190414:  تاريخ ، 3054  2024/4/4 حتى سارى 2019/4/5-ج  وشريكه   بانوب فؤاد رمزى -  146

 20291   برقم    20190414:  تاريخ ، 3079  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  وشريكه عازر قرنه ادوار -  147

 20291   برقم    20190414:  تاريخ ، 3079  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  وشركاه عازر قرنه ادوار -  148

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3079  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  البحرية للخدمات ادواردو شركة -  149

20291 

 20291   قمبر    20190414:  تاريخ ، 3079  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  وشركاه عازر قرنه ادوار -  150

 20291   برقم    20190414:  تاريخ ، 3079  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  وشريكه عازر قرنه ادوار -  151

 20291   برقم    20190414:  تاريخ ، 3079  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  وشركاه عازر قرنه ادوار -  152
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   برقم    20190414:  تاريخ ، 3079  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  البحرية للخدمات ادواردو شركة -  153
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 20291   برقم    20190414:  تاريخ ، 3079  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  وشركاه عازر قرنه ادوار -  154

 39545   برقم    20190414:  تاريخ ، 3282  2022/3/12حتي ساري 2017/3/13-ج  شركاؤها و ابراهيم صفيه -  155

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3068  2022/9/17 حتى سارى/ 2017/9/18-ج  شريكه و  محمد العزيز عبد  خالد -  156

28673 

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3068  2022/9/17 حتى سارى/ 2017/9/18-ج  شريكه و  محمد العزيز عبد  خالد -  157

28673 

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3068  2022/9/17 حتى سارى/ 2017/9/18-ج  شريكه و  محمد العزيز عبد  خالد -  158

28673 

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3059  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  منصور على سليمان على شركه -  159

29263 

:  تاريخ ، 3059  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  وشركاه مصطفى محمد فكرى مصطفى شركه -  160

 29263   برقم    20190414

    20190414:  تاريخ ، 3059  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  شريكه و مصطفي محمد فكري مصطفي -  161

 29263   برقم

    20190414:  تاريخ ، 3059  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  وشريكته مصطفي محمد فكري مصطفي -  162

 29263   برقم

 28019   برقم    20190414:  تاريخ ، 3078  2021/7/27 حتى سارى 2017/7/28-ج  شركاه و الغنى عبد خالد -  163

 28019   برقم    20190414:  تاريخ ، 3078  2021/7/27 حتى سارى 2017/7/28-ج  شركاه و ياسين طلعت -  164

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3078  2021/7/27 حتى سارى 2017/7/28-ج  وشركاها سيد الرحيم عبد0 ه -  165

28019 

 28019   برقم    20190414:  تاريخ ، 3078  2021/7/27 حتى سارى 2017/7/28-ج  شركاه و ياسين طلعت -  166

 28019   برقم    20190414:  تاريخ ، 3078  2021/7/27 حتى سارى 2017/7/28-ج  شركاه و الغنى عبد خالد -  167

 28019   برقم    20190414:  تاريخ ، 3078  2021/7/27 حتى سارى 2017/7/28-ج  شركاه و ياسين طلعت -  168

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3078  2021/7/27 حتى سارى 2017/7/28-ج  وشركاها سيد الرحيم عبد0 ه -  169

28019 

 28019   برقم    20190414:  تاريخ ، 3078  2021/7/27 حتى سارى 2017/7/28-ج  شركاه و ياسين طلعت -  170

:  تاريخ ، 3057  2024/5/6 حتى سارى 2019/5/7-ج/   عميره ابو اخوان/  التصدير و لالستيراد عميره ابو شركه -  171

 10524   برقم    20190414

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3057  2024/5/6 حتى سارى 2019/5/7-ج  جمال  وولده عميره  ابو محمد  ابراهيم -  172

10524 

 ، 3057  2024/5/6 حتى سارى 2019/5/7-ج  وولدهجمال ابوعميرة محمد ابراهيم خلفاء/وشركاه عميرة ابو جمال -  173

 10524   برقم    20190414:  تاريخ
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:  تاريخ ، 3057  2024/5/6 حتى سارى 2019/5/7-ج/   عميره ابو اخوان/  التصدير و لالستيراد عميره ابو شركه -  174

 10524   برقم    20190414

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3057  2024/5/6 حتى سارى 2019/5/7-ج  جمال  وولده عميره  ابو محمد  ابراهيم -  175

10524 

 ، 3057  2024/5/6 حتى سارى 2019/5/7-ج  وولدهجمال ميرةابوع محمد ابراهيم خلفاء/وشركاه عميرة ابو جمال -  176

 10524   برقم    20190414:  تاريخ

 47585   برقم    20190414:  تاريخ ، 3046  2011/12/19-ج  وشريكه الرجال ابو علي عثمان محمد -  177

    20190414:  تاريخ ، 3049  2021/12/17 حتى سارى 2016/12/18-ج  وشريكه الرجال ابو علي عثمان محمد -  178

 47585   برقم

    20190414:  تاريخ ، 3083  2024/5/13 حتى سارى 2019/5/14-ج  حمدى وولده  حجاج عبده السيد   شركه -  179

 30419   برقم

    20190414:  ختاري ، 3083  2024/5/13 حتى سارى 2019/5/14-ج  احمد وولده حجاج عبده السيد حمدى شركة -  180

 30419   برقم

    20190414:  تاريخ ، 3083  2024/5/13 حتى سارى 2019/5/14-ج  حمدى وولده  حجاج عبده السيد   شركه -  181

 30419   برقم

    20190414:  تاريخ ، 3083  2024/5/13 حتى سارى 2019/5/14-ج  احمد وولده حجاج عبده السيد حمدى شركة -  182

 30419   برقم

   برقم    20190414:  تاريخ ، 3053  2021/6/7 حتى سارى 2016/6/8-ج  وشريكه  فياض محمد على السيد -  183

27725 

  2021/6/7 حتى سارى 2016/6/8-ج  وشركاهما فياض محمد على السيد وعلى مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  184

 27725   برقم    20190414:  تاريخ ، 3053

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3097  2024/1/11 حتى سارى 12//2019/1-ج  وشركاها صبح عبده مسعد جيهان -  185

35848 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3097  2024/1/11 حتى سارى 12//2019/1-ج  وشركائها صبح عبده مسعد مرفت -  186

35848 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3097  2024/1/11 حتى سارى 12//2019/1-ج  كائهاوشر صبح عبده مسعد مرفت -  187

35848 

:  تاريخ ، 3097  2024/1/11 حتى سارى 12//2019/1-ج  وشركاه الجنيدى السيد التابعى الجنيدى مسعد -  188

 35848   برقم    20190415

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3106  2024/4/14 حتي ساري  2019/4/15 -ج  وشريكته حجازى على ياسر -  189

42623 

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3106  2024/4/14 حتي ساري  2019/4/15 -ج  وشركاه حجازي علي ياسر -  190

42623 

:  تاريخ ، 3110  2023/3/21 حتي ساري 2018/3/22-ج  وشركاه الدين نور مرسي حربى هللا عبد شركة -  191

 41025   برقم    20190415
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 41025   برقم    20190415:  تاريخ ، 3110  2023/3/21 حتي ساري 2018/3/22-ج  وشركاه الدين نور حربي -  192

   برقم    20190415:  تاريخ ، 3105  2024/4/5 حتى سارى 2019/4/6-ج  وشركاه احمد القادر عبد صابر السيد -  193

30307 

:  تاريخ ، 3105  2024/4/5 حتى سارى 2019/4/6-ج  القادر عبد صابر اوالد/  وشركاه القادر عبد صابر  محروس -  194

 30307   برقم    20190415

   برقم    20190416:  تاريخ ، 3118  2024/3/29 حتى سارى 2019/3/30-ج  وشريكها محمد الرحمن عبد انتصار -  195

42492 

 تاريخ ، 3121  1999/3/25-ج  حمام الحميد عبد مسعد الدين وصالح طارق  وشركاه نعثما على اسماعيل على شركه -  196

 29585   برقم    20190416: 

 تاريخ ، 3122  2004/3/24-ج  حمام الحميد عبد مسعد الدين وصالح طارق  وشركاه عثمان على اسماعيل على شركه -  197

 29585   برقم    20190416: 

 تاريخ ، 3123  2009/3/23-ج  حمام الحميد عبد مسعد الدين وصالح طارق  وشركاه عثمان على اسماعيل على شركه -  198

 29585   برقم    20190416: 

 تاريخ ، 3124  2014/3/22-ج  حمام الحميد عبد مسعد الدين وصالح طارق  وشركاه عثمان على اسماعيل على شركه -  199

 29585   برقم    20190416: 

 تاريخ ، 3124  2019/3/21-ج  حمام الحميد عبد مسعد الدين وصالح طارق  وشركاه عثمان على اسماعيل على شركه -  200

 29585   برقم    20190416: 

 19606   برقم    20190416:  تاريخ ، 3120  2023/4/3 حتى سارى 2018/4/4-ج  شريكها   و  جاد  م -  201

 حتى سارى 2018/12/19-ج  وشركائهما عسيلى محمود عبده ومحمود عوض محمد مىفه الهادى عبد شركة -  202

 35796   برقم    20190416:  تاريخ ، 3141  2023/12/18

    20190416:  تاريخ ، 3141  2023/12/18 حتى سارى 2018/12/19-ج  وشركاه  عوض محمد فهمى عبدالهادى -  203

 35796   برقم

 حتى سارى 2018/12/19-ج  وشركائهما عسيلى محمود عبده ومحمود عوض محمد فهمى الهادى عبد شركة -  204

 35796   برقم    20190416:  تاريخ ، 3141  2023/12/18

    20190416:  تاريخ ، 3141  2023/12/18 حتى سارى 2018/12/19-ج  وشركاه  عوض محمد فهمى عبدالهادى -  205

 35796   برقم

   برقم    20190417:  تاريخ ، 3171  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  وشريكة خليل محمد احمد لرحمنا عبد -  206

55697 

 36014   برقم    20190417:  تاريخ ، 3153  2014/3/10-ج  وشريكه حجى على جابر ياسر شركة -  207

   برقم    20190417:  تاريخ ، 3154  2024/3/8 حتى سارى 2019/3/9-ج  وشريكه حجى على جابر ياسر شركة -  208

36014 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3187  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  وشريكه دهب احمد مصطفى ناصر -  209

23020 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3187  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  وشركاه دهب احمد مصطفي ناصر -  210
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23020 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3187  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  وشركاه دهب احمد مصطفي ناصر -  212

23020 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3202  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  وشركاه عاشور ابو هللا عبد محمد -  213

23301 

    20190418:  تاريخ ، 3202  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  وشركاها صالح ابراهيم محمد هاشم ام -  214

 23301   برقم

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3202  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  وشركائها عاشور ابو هللا عبد حنان -  215

23301 

   برقم    20190418:  تاريخ ، 3202  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  شريكتها  و   صالح محمد  هاشم  ام -  216

23301 

    20190418:  تاريخ ، 3202  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  شريكه  و هللا  حمد  عاشور  ابو هللا  عبد -  217

 23301   برقم

    20190418:  تاريخ ، 3192  2020/6/27 حتى سارى 2015/6/28-ج  شركاه و  حمودة  احمد  مصطفى   السيد -  218

 31510   برقم

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3223  2024/4/9 حتى سارى 2019/4/10-ج  وشريكه حسان محمد علي محمد -  219

42552 

    20190421:  تاريخ ، 3223  2024/4/9 حتى سارى 2019/4/10-ج  رافت محمد حازم وشريكه حسان علي محمد -  220

 42552   برقم

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3223  2024/4/9 حتى سارى 2019/4/10-ج  وشريكه حسان محمد علي محمد -  221

42552 

    20190421:  تاريخ ، 3223  2024/4/9 حتى سارى 2019/4/10-ج  رافت محمد حازم وشريكه حسان علي محمد -  222

 42552   برقم

 ، 3251  2018/10/2 حتي ساري 2013/10/3-ج  حماد ابراهيم محمد خلفاء-وشركاه حماد ابراهيم محمد ابراهيم -  223

 23656   برقم    20190421:  تاريخ

:  تاريخ ، 3251  2018/10/2 حتي ساري 2013/10/3-ج  حماد ابراهيم محمد  خلفاء واوالدها السسى محمد دولت -  224

 23656   برقم    20190421

 ، 3252  2023/10/1 حتي ساري 2018/10/2-ج  حماد ابراهيم محمد خلفاء-وشركاه حماد ابراهيم محمد ابراهيم -  225

 23656   برقم    20190421:  تاريخ

:  تاريخ ، 3252  2023/10/1 حتي ساري 2018/10/2-ج  حماد ابراهيم محمد  خلفاء الدهاواو السسى محمد دولت -  226

 23656   برقم    20190421

 26250   برقم    20190421:  تاريخ ، 3234  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  وشركاه صيام محمد السيد -  227

 ، 3234  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج(.  صيام خليل محمود خلفاء)  وشركاه صيام خليل محمود عاطف -  228

 26250   برقم    20190421:  تاريخ
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 26250   برقم

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3215  2023/3/29 حتى سارى 2018/3/30-ج  وشركاه سراج حامد شركه -  230

29184 

   برقم    20190421:  تاريخ ، 3215  2023/3/29 حتى سارى 2018/3/30-ج  وشركاه التابعي عيد حامد ابراهيم -  231

29184 

    20190422:  تاريخ ، 3240  2016/8/2-ج(  الشربيني ابراهيم حسن خلفاء)وشركاه الشربيني حسن ابراهيم ابراهيم -  232

 21699   برقم

    20190422:  تاريخ ، 3240  2016/8/2-ج  حسن ابراهيم حسن  خلفاء   شركاها و عمر   محمد  عوضه  شركه -  233

 21699   برقم

:  تاريخ ، 3240  2016/8/2-ج(    حسن   ابراهيم حسن   خلفاء)   شركاها  و الشربينى  حسن  ابراهيم  سيده -  234

 21699   برقم    20190422

 21699   برقم    20190422:  تاريخ ، 3240  2016/8/2-ج  وشركائه الشربيني حسن ابراهيم محمد -  235

    20190422:  تاريخ ، 3246  2021/12/9 حتى سارى 2016/12/10-ج  وشريكها القصاص حسن فؤاد احمد دينا -  236

 39300   برقم

:  تاريخ ، 3246  2021/12/9 حتى سارى 2016/12/10-ج  وشريكه الحميد عبد مختار الملك عبد الحسيني -  237

 39300   برقم    20190422

:  تاريخ ، 3246  2021/12/9 حتى سارى 2016/12/10-ج  شركاه و الحميد عبد مختار الملك عبد الحسيني -  238

 39300   برقم    20190422

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3262  2023/11/19 حتي ساري 2018/11/20-ج  وشريكته الرمال ماهر علي -  239

23080 

:  تاريخ ، 3262  2023/11/19 حتي ساري 2018/11/20-ج  الرمال احمد   وعوض   الرمال ماهر على -  240

 23080   برقم    20190423

   برقم    20190423:  تاريخ ، 3262  2023/11/19 حتي ساري 2018/11/20-ج  وشريكته الرمال ماهر علي -  241

23080 

:  تاريخ ، 3262  2023/11/19 حتي ساري 2018/11/20-ج  الرمال احمد   وعوض   الرمال ماهر على -  242

 23080   برقم    20190423

:  تاريخ ، 3281  2024/4/19 حتي ساري 2019/4/20-ج  وشريكته العال عبد يوسف شعبان محمد توفيق -  243

 42607   برقم    20190423

 42607   برقم    20190423:  تاريخ ، 3281  2024/4/19 حتي ساري 2019/4/20-ج  وشركاه االكيابي محمد -  244

:  تاريخ ، 3281  2024/4/19 حتي ساري 2019/4/20-ج  وشريكه العال عبد يوسف شعبان محمد توفيق -  245

 42607   برقم    20190423

:  تاريخ ، 3281  2024/4/19 حتي ساري 2019/4/20-ج  وشريكته العال عبد يوسف شعبان محمد وفيقت -  246

 42607   برقم    20190423

 42607   برقم    20190423:  تاريخ ، 3281  2024/4/19 حتي ساري 2019/4/20-ج  وشركاه االكيابي محمد -  247
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    20190424:  تاريخ ، 3314  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  وشركاءه اصالن جادو الخضرى محمود -  249

 19607   برقم

    20190424:  تاريخ ، 3314  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  شركاه  و  المنعم  عبد      فؤاد   صالح -  250

 19607   برقم

    20190424:  تاريخ ، 3314  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  وشركاءه اصالن جادو الخضرى محمود -  251

 19607   برقم

    20190424:  تاريخ ، 3314  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  شركاه  و  المنعم  عبد      فؤاد   صالح -  252

 19607   برقم

 15621   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاه زايد احمد السعيد -  253
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:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  للتجارة القادر عبد محمود ووهيبه القادر عبد محمود شركة -  255

 15621   برقم    20190424

 15621   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشريكها محمود وهيبه -  256

 15621   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاه زايد احمد السعيد -  257

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاها متولى محمود وهيبه -  258

15621 

   برقم    20190424:  ريختا ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاها زايد احمد السعيد نجوى -  259

15621 

 15621   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاه زايد احمد السعيد -  260

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاه عوض محمد المطلب عبد -  261

15621 

:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  للتجارة القادر عبد محمود ووهيبه القادر عبد محمود شركة -  262

 15621   برقم    20190424

 15621   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشريكها محمود وهيبه -  263

 15621   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاه زايد احمد السعيد -  264

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاها متولى محمود وهيبه -  265

15621 

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3290  2023/11/5 حتى سارى 2018/11/6-ج  وشركاها زايد احمد السعيد نجوى -  266

15621 

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3312  2023/9/10 حتى سارى 2018/9/11-ج  وشركاه الشربيني محمد كامل اشرف -  267
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22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3312  2023/9/10 حتى سارى 2018/9/11-ج  وشركاه الشربيني محمد كامل اشرف -  269

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3312  2023/9/10 حتى سارى 2018/9/11-ج  وشركاه الشربينى كامل شرين -  270

22993 

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3312  2023/9/10 حتى سارى 2018/9/11-ج  الشربينى محمد كامل اوالد -  271
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 36195   برقم

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3300  2024/5/15 حتي ساري 2019/5/16-ج  وشركاه  صبحى محمد السعيد -  274

36195 

   برقم    20190424:  تاريخ ، 3300  2024/5/15 حتي ساري 2019/5/16-ج  وشركاه صبحى محمد السعيد تامر -  275

36195 

   برقم    20190428:  تاريخ ، 3339  2022/11/25 حتي ساري 2017/11/26-ج  سالم عبده وعبده حسنين -  276

22567 

   برقم    20190428:  تاريخ ، 3339  2022/11/25 حتي ساري 2017/11/26-ج  وشركاه سالم عبده عبده -  277

22567 

    20190428:  تاريخ ، 3320  2024/4/27 حتى سارى 2019/4/28-ج  الملوجى الحى عبد محمد عمرو شركه -  278

 36133   برقم

    20190428:  تاريخ ، 3340  2020/2/14 حتى سارى 2015/2/15-ج  وشركاه الغصناوى محمد محمد شركة -  279

 26848   برقم

   برقم    20190428:  تاريخ ، 3338  2024/1/21 حتى سارى 2019/1/22-ج  وشريكته االتربى حامد محمد -  280
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 23062   برقم    20190428:  تاريخ ، 3338  2024/1/21 حتى سارى 2019/1/22-ج  المنار مكتبه -  281
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 47273   برقم    20190428:  تاريخ ، 3333  2016/10/31-ج  وشريكها محمد الرحيم عبد تميم رحاب -  284
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   برقم    20190430:  تاريخ ، 3354  2023/8/29 حتى سارى 2018/8/30-ج  وشركاه  رشوان احمد محمد -  286
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:  تاريخ ، المديونية لسداد مصر بنك لصالح التجارى الرهن شطب  ديمكو  والبحريه  الصناعيه  لالستثمارات  الدلتا  شركه -  1

 31319   برقم    20190403

 28396   برقم    20190421:  تاريخ ، التجارى الرهن تجديد  افريكا ترانس -  2
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